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Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρ-
θρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, 
που γράφονται με προτροπή της συντακτικής 
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύ-
νταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις 
άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα. 

2. Γενικά θέματα, που σχετίζονται με τις επι-
στήμες της υγείας και δεν εμπίπτουν στις 
άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού.

3. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις 
ιατρικών θεμάτων, στις οποίες υπογραμ-
μίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. 

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο 
συγγραφέων. 

4. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές ή 
μη πειραματικές έρευνες προοπτικού ή ανα-
δρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθη-
καν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, το 
οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθο-
δολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα 
αποτελέσματα. 

5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δε-
κτά άρθρα, εφόσον αφορούν νέα ή πολύ 
σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν νέα δια-
γνωστικά κριτήρια κι έχει ακολουθηθεί νέα 
θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το 
αποτέλεσμα.

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, οι-
κονομικό, κοινωνικό, νομικό και ηθικοδεοντολογικό πρόβλημα του AIDS. Κύρια επιδίωξη είναι η δη-
μοσίευση μελετών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερα προτιμού-
νται άρθρα ανασκοπήσεως γενικότερου ενδιαφέροντος, επίσης άρθρα που αναφέρονται σε επίκαι-
ρα 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, συνε-
δρίων, 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 βιβλιογρα-
φικά, 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 αλλη-
λογραφία 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 (περιλαμβανομέ-
νων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΧΙΝΗ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για τους συγγραφείς

ΟΔΗΓΙΕΣ InstructIons to authors
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6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των 
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο 
θέμα.

7. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινι-
κοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.

8. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν 
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα 
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περι-
οδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.

Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνι-
κή περίληψη, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευ-
ρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέ-
σματα, 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 επι-
κοινωνεί με το περιοδικό για κάθε ενημέρωση 
σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται.

Η περίληψη στην ελληνική δεν πρέπει να είναι με-
γαλύτερη 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, απαραί-
τητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδι-
κού. 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 κατανοη-
θούν τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να γίνεται 
«εκτεταμένη θεώρηση του θέματος».

Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να ανα-
γράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπο-
ρούν να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμέ-
νες, πρέπει να αναφέρονται με συντομία και να 
αναγράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην 
περίπτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, 
πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι 

(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιή-
θηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την 
κοινόχρηστη ονομασία τους. 

Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα απο-
τελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πι-
νάκων 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 διαγράμμα-
τα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με 
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικό-
να 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).

Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα 
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λε-
πτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.

Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη 
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και 
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η ση-
μείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα 
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε πα-
ρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).

Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπι-
μο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνο-
μα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι 
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύ-
ντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισ-
σότεροι 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 βιβλιο-
γραφίας 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 Ια-
νουαρίου κάθε χρόνο. 

Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο. 
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του πε-
ριοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελί-
δα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.

Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, ανα-
γράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6 
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η 
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In 
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path. 
1985, 3: 125-131.

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγ-
γραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελ-
ληνική δημοσίευση) ή Anonymous.

Π.χ. Anonymous. Carcinoid tumors and syn-
drome (Editorial). JAMA 1986, 83-85. 

Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες, 
που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supple-
ments) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με 
τον αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνε-
ται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. AIDS, 28 
(suppl. 2): 35.

Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων πα-
ραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την κατα-
χώρηση συγγραμάτων ή μονογραφιών στο βιβλι-
ογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα 
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, 
ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η ανα-
φορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται 
με τον ακόλουθο τρόπο: 

Μαρίνης Ε., Βογιατζάκης Ε.: Μυκοβακτηρίδια. 
Στο: Μαθήματα Μικροβιολογίας. 1η Έκδοση. As-
cent, Αθήνα 1992, 132-137.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κε-
φάλαιο 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, Aca-
demic Press 1985, 71-78.

Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα 
των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας στα αγ-
γλικά και την προέλευση της εργασίας. Στις πρω-
τότυπες εργασίες και στις ανασκοπήσεις πρέπει 
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 ανα-
σκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφά-
λαια 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 οριζό-
ντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι 
αρκετά σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανο-
ητά χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο 
κείμενο. 

Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει 
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντί-
γραφα. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να 
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός με μολύβι, ένα 
τόξο που να δείχνει το πάνω μέρος και τα ονόμα-
τα των συγγραφέων. 

Οι σημειώσεις για τις φωτογραφίες (λεζάντες) να 
είναι σε ξεχωριστή σελίδα (προορίζονται για το 
τυπογραφείο). 

Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθε-
νών, 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 ανά-
μειξη της Σύνταξης του περιοδικού. 

Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία 
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική 
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροπο-
ποίηση του αρχικού κειμένου. 
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αναΣΚΟπΗΣΗrEVIEW artIcLE

Εισαγωγή
Η HIV λοίμωξη εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 

πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμια κλίμα-
κα, 32 χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή κρού-
σματος AIDS.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), 34 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα 
με τον HIV και η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε 2,7 
εκατομμύρια.1 Ο κύριος όγκος των κρουσμάτων 
συσσωρεύεται στις χώρες του τρίτου κόσμου και 
ιδιαίτερα στην υποσαχάριο Αφρική. Εντούτοις, ο 

δυτικός κόσμος υποφέρει επίσης από την επιδη-
μία. Στις ΗΠΑ καταγράφονται περί τις 48.000-
50.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.2 Η ετήσια 
επίπτωση παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση, 
ειδικά μεταξύ των ομοφυλόφιλων ανδρών, σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.3

Η πορεία της επιδημίας δεν φάνηκε να επηρεάζε-
ται ουσιωδώς από τα μέτρα πρόληψης, τα οποία έως 
τώρα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη και μι-
κρής διάρκειας αποτελεσματικότητα. Τα κύρια μέσα 
πρόληψης που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

προφύλαξη πριν από έκθεση έναντι της hIV λοίμωξης
Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή 

Περίληψη
Η χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊκής θεραπείας πριν από πιθανή έκθεση στον HIV (Pre-
Exposure Prophylaxis, PrEP), απέσπασε προσωρινή έγκριση πρόσφατα στις ΗΠΑ ως επιπλέον μέτρο 
πρόληψης για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου. Τα φάρμακα που εγκρίθηκαν είναι τα Tenofovir και 
emtricitabine σε συσκευασία του ενός δισκίου και σε δόση μίας φοράς την ημέρα. Η έγκριση 
στηρίχθηκε στα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που προέκυψαν από τυχαιοποιημένες 
μελέτες. Εντούτοις, το δείγμα ήταν πολύ ανομοιογενές μεταξύ των διαφόρων μελετών που 
διεξήχθησαν στις αναπτυσσόμενες χώρες, και τα αποτελέσματά τους διέφεραν ουσιωδώς. Σε όσες 
από τις κλινικές δοκιμές προέκυψε αποτελεσματικότητα, αυτή ήταν στενά συνδεδεμένη με τα επίπεδα 
συμμόρφωσης στη λήψη της αγωγής. Στη βιβλιογραφία εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις και 
ερωτηματικά σχετικά με το ποιος θα χορηγεί και ποιοι θα λαμβάνουν την προληπτική φαρμακευτική 
αγωγή, για πόσο διάστημα, οι πιθανές επιδράσεις της στη σεξουαλική συμπεριφορά, το πώς θα 
ελέγχεται η συμμόρφωση στη θεραπεία, τους τακτικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν και με ποιους 
πόρους θα καλύπτεται το μέτρο. 

Λέξεις κλειδιά: HIV, πρόληψη, προφύλαξη, έκθεση, tenofovir.

Pre-exposure prophylaxis for hIV infection
V. Paparizos, S. Kourkounti 

Abstract
The administration of antiretroviral therapy to reduce the risk of HIV infection via sexual exposure 
(Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) recently received approval in USA as an extra preventive method for 
high risk population. The combination medication Tenofovir plus Emtricitabine, taken orally once a 
day, has been approved for use as PrEP. Interim guidelines are based on efficacy and safety data from 
randomized studies. Studies, conducted in developing countries, have had differences in study popu-
lations and demonstrated highly variable results. In most studies, efficacy was related to adherence 
to PrEP. There are questions about who will provide and who will get PrEP, for how long, the possible 
effect to sexual behavior, how adherence to therapy and to follow up will be checked and what fi-
nancial resources will cover the cost of PrEP. 

Keywords: HIV, prevention, prophylaxis, exposure, tenofovir.
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•	 Τον αυστηρό έλεγχο του προς μετάγγιση αί-
ματος και των παραγώγων του

•	 Τις παρεμβάσεις και ενημερωτικές εκστρατεί-
ες μεταβολής της σεξουαλικής συμπεριφοράς 
υψηλού κινδύνου και υιοθέτησης ασφαλέστε-
ρης συμπεριφοράς (μείωση αριθμού ερωτι-
κών συντρόφων και επαφών, αποχή, μονογα-
μική σχέση κ.λπ.)

•	 Τις προσπάθειες προώθησης του προφυλακτι-
κού, κατά κύριο λόγο του ανδρικού

•	 Τη μείωση της χρήσης κοινόχρηστων συρίγ-
γων μεταξύ χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτι-
κών και τη διευκόλυνση της ένταξής τους σε 
προγράμματα απεξάρτησης

•	 Την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των Σεξου-
αλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ)

•	 Τη μείωση του ιικού φορτίου των πασχόντων 
και κατά συνέπεια, της μεταδοτικότητας, με την 
ισχυρή, συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία

•	 Τα ειδικά μέτρα και τη χορήγηση φαρμακευτι-
κής αγωγής για την πρόληψη της μετάδοσης 
από την έγκυο στο κύημα

•	 Τη χορήγηση προφυλακτικής φαρμακευτικής 
αγωγής μετά από έκθεση (Post-Exposure 
Prophylaxis, PEP).

Με την εξαίρεση του ελέγχου του αίματος και 
των παραγώγων του, τα υπόλοιπα μέτρα πρόλη-
ψης ήταν μικρής αποτελεσματικότητας, κυρίως 
λόγω ελλιπούς εφαρμογής. Ιδιαιτέρως τα μέτρα 
με στόχο τη μεταβολή συμπεριφοράς (ABC: 
Abstinence, Be faithful, use a Condom), αποδεί-
χθηκαν μη εφαρμόσιμα ή ανεπιθύμητα από τους 
πληθυσμούς που κυρίως κινδυνεύουν, αυτούς δη-
λαδή με εξαιρετικά επικίνδυνη σεξουαλική 
συμπεριφορά.4,5

Ως γνωστόν, για την HIV λοίμωξη δεν υπάρχει 
επί του παρόντος αποτελεσματική θεραπεία και 
δεν διαφαίνεται δυνατότητα παρασκευής αποτε-
λεσματικού εμβολίου στο εγγύς μέλλον. Κατά συ-
νέπεια, κάθε επιπλέον μέσο πρόληψης θεωρείται 
δυνητικά πολύτιμο και πρέπει να εξετάζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η χορήγηση 
αντιρετροϊκών φαρμάκων πριν από έκθεση σε 
άτομα με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, εγκρί-
θηκε το 2012 τόσο από τον Π.Ο.Υ, όσο και από το 
CDC. Και οι δύο οργανισμοί θεωρούν ρητά τη μέ-
θοδο μόνον ως ένα επιπλέον μέσο στη συνολική 
δέσμη των μέτρων πρόληψης της HIV λοίμωξης, 
που συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τα 
υπόλοιπα.

Η έννοια της προφύλαξης πριν από 
έκθεση και η δομή των μελετών
Η χρήση της φαρμακευτικής θεραπείας ως μέ-

τρου προφύλαξης από λοιμώξεις εφαρμόζεται 
από παλαιά σε πολλές περιπτώσεις, όπως έναντι 
της ελονοσίας, της φυματίωσης, πριν από χει-
ρουργικές επεμβάσεις κ.λπ.

Η φαρμακευτική αγωγή κατά του κινδύνου μό-
λυνσης από HIV χρησιμοποιείται από μακρού, μετά 
από έκθεση στον ιό, επαγγελματική (ατυχήματα 
επί επαγγελματιών υγείας) ή μη επαγγελματική 
(επικίνδυνη σεξουαλική επαφή), ως «Προφύλαξη 
μετά από έκθεση» (Post-Exposure Prophylaxis, 
PEP).6,7 Επίσης, για την αποφυγή μόλυνσης νεογνού 
οροθετικής μητέρας.8

Η ιδέα της χορήγησης προφυλακτικής θεραπεί-
ας πριν από έκθεση στον HIV στηρίχθηκε τόσο σε 
θεωρητικά, όσο και σε πειραματικά δεδομένα. Η 
μετάδοση της λοίμωξης σχετίζεται με την παρου-
σία του ιού στο γεννητικό σύστημα του πάσχο-
ντος. Η παρουσία αντιρετροϊκού παράγοντα στο 
γεννητικό σύστημα του υγιούς, θα μπορούσε να 
έχει προστατευτική δράση έναντι του HIV, πολλά 
δε από τα αντιρετροϊκά φάρμακα επιτυγχάνουν 
υψηλές συγκεντρώσεις στο γεννητικό σύστημα.9 
Πειραματικά, η χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμά-
κων πριν από έκθεση είχε αποδείξει προστατευτι-
κή δράση σε μελέτες επί πειραματόζωων 
(macaques). 10,11

Βάσει των ανωτέρω, η χορήγηση προφυλακτι-
κής θεραπείας πριν από έκθεση στον HIV (Pre-
Exposure Propylaxis, PrEP), όταν η έκθεση αυτή 
είναι πάρα πολύ πιθανή, δοκιμάσθηκε κλινικά σε 
πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες μελέτες. Οι με-
λέτες διεξήχθησαν επί ατόμων με μεγάλες πιθα-
νότητες μόλυνσης από HIV, λόγω συνεχούς έκθε-
σης σε αυτόν. 

Εφόσον ο κίνδυνος έκθεσης λόγω επικίνδυνης 
συμπεριφοράς είναι συνεχής, η προφύλαξη δεν 
μπορεί να έχει βραχυχρόνια διάρκεια, όπως η 
αντίστοιχη μετά από συγκεκριμένο επεισόδιο έκ-
θεσης. Συνεπώς, οι υποψήφιοι για PrEP θα πρέπει 
να είναι άτομα σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης και με 
αδυναμία, δυσχέρεια ή απροθυμία για μεταβολή 
της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς: 
ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι άνδρες και γυ-
ναίκες με μεγάλο αριθμό συντρόφων, σεξουαλι-
κοί σύντροφοι οροθετικών ασθενών, άτομα από 
περιοχές με πολύ υψηλό επιπολασμό της HIV λοί-
μωξης κ.λπ.
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Τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέ-
τες ανήκουν στην κατηγορία των νουκλεοσιδικών 
αναλόγων-αναστολέων της ανάστροφης μετα-
γραφάσης του HIV. Πρόκειται για το Tenofovir 
Disoproxil Fumarate (TDF), προφάρμακο μεταβο-
λιζόμενο σε Tenofovir, και το Emtricitabine (FTC). 

Τα κριτήρια επιλογής των φαρμάκων αυτών 
ήταν τα ακόλουθα:
•	 Επιτυγχάνουν υψηλές στάθμες στο γυναικείο 

γεννητικό σύστημα, ταχέως μετά την πρώτη 
χορηγούμενη από το στόμα δόση. Το μεν TDF 
στο ύψος του 75% των επιπέδων του στο αίμα, 
το δε FTC στο 395% των αντίστοιχων επιπέ-
δων.9 Εντούτοις, η συγκέντρωση των φαρμά-
κων στον πρωκτικό βλεννογόνο δεν ήταν 
ανάλογη αυτής του κολπικού, αλλά πολύ κα-
τώτερη και του αίματος.12 

•	 Τo ΤDF είναι το φάρμακο που κυρίως δοκιμά-
σθηκε επί των πειραματόζωων.

•	 Η σπάνια επιλογή μεταλλαγών του HIV υπευ-
θύνων για αντοχή, ιδιαιτέρως της K65R μεταλ-
λαγής, υπεύθυνης για αντοχή στο TDF.13,14

•	 Η μικρή πιθανότητα παρενεργειών, ιδιαιτέρως 
σε σχέση με άλλα φάρμακα αυτής της κατηγο-
ρίας και κυρίως η σημαντικά μικρότερη μιτο-
χονδριακή τοξικότητα.15

•	 Το εύκολο δοσολογικό σχήμα (χορηγούνται 
μία φορά την ημέρα).

•	 Και τα δύο αυτά φάρμακα ανήκουν στη φαρ-
μακευτική εταιρεία Gilead, που τα διέθεσε για 
να διεξαχθούν οι μελέτες. 

Η δοσολογία η οποία χορηγήθηκε στους συμ-
μετέχοντες στις κλινικές δοκιμές είναι η ίδια με 
αυτή με τη χορηγούμενη σε HIV-θετικούς ασθε-
νείς, δηλαδή το μεν TDF ως δισκίο 300 mg, το δε 
FTC σε δόση 200 mg, συγχορηγούμενο σε συ-
σκευασία του ενός δισκίου με το TDF (TDF 300/
FTC 200 mg, σκεύασμα Truvada®). Δεν χορηγήθη-
κε το FTC μόνο του, και δεν χορηγήθηκε συνδυα-
σμός τριών φαρμάκων, όπως στα καθιερωμένα 
για τους HIV-θετικούς ασθενείς σχήματα. 

Σε όλες τις μελέτες, στους συμμετέχοντες διενερ-
γείτο HIV test σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνή-
θως μηνιαίως), διανομή προφυλακτικών, παροχή 
οδηγιών και συμβουλών για ασφαλέστερο σεξ πριν 
και μετά από κάθε εξέταση, εμβολιασμός έναντι 
ηπατίτιδας Β, τακτικός κλινικός και εργαστηριακός 
έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
και επί ευρημάτων αντίστοιχη θεραπεία, και χορήγη-
ση και Post-Exposure Prophylaxis όποτε χρειαζόταν.

Στηριζόμενο στα αποτελέσματα των δοκιμών, 
τα οποία κρίθηκαν ως ενθαρρυντικά, το CDC εξέ-
δωσε προσωρινή οδηγία (interim guidance) για 
την εφαρμογή της PrEP, αρχικά για τους ομοφυλό-
φιλους άνδρες16 και αργότερα και για ετεροφυλό-
φιλους.17 Ομοίως, ο ΠΟ. εξέδωσε αντίστοιχη οδη-
γία (Ιούλιος 2012).18 Το FDA στις ΗΠΑ ενέκρινε τον 
συνδυασμό TDF/FTC (Truvada®) για την PrEP, επί-
σης τον Ιούλιο 2012.19 

Οι μελέτες της PrEP

PrEP σε ομοφυλόφιλους άνδρες - Η Μελέτη iPrEX20

H iPrEX διήρκεσε από τον Ιούνιο 2007 έως το 
Νοέμβριο 2010. Το δείγμα της απετέλεσαν 2.470 
ομοφυλόφιλοι άνδρες και 29 transexual (σύνολο 
2.499), προερχόμενοι από 11 πόλεις 6 χωρών: του 
Περού (55%), της Βραζιλίας (15%), του Ισημερινού 
(12%), της Ταϊλάνδης (5%), της Ν. Αφρικής (4%) και 
των ΗΠΑ (9%). Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν HIV 
αρνητικοί και ανέφεραν σεξουαλική συμπεριφο-
ρά υψηλού κινδύνου, τουλάχιστον κατά τους τε-
λευταίους 6 μήνες. Συγκρίθηκε ο συνδυασμός 
TDF/FTC έναντι placebo. Ο μέσος χρόνος παρα-
κολούθησης ήταν 1,2 έτη. Στο τέλος της μελέτης 
καταγράφηκαν 36 νέες HIV μολύνσεις στο σκέλος 
του φαρμάκου (επί 1.224 ατόμων) και 64 στο σκέ-
λος του placebo (επί 1.217 ατόμων). Παρατηρήθη-
κε, δηλαδή συνολικά, μείωση του κινδύνου στους 
ασθενείς που ελάμβαναν το φάρμακο κατά 44% 
(95% CI = 15%-63%). Η μείωση του κινδύνου ήταν 
μεγαλύτερη όσο η συμμόρφωση των ασθενών 
στη θεραπεία ήταν υψηλότερη και αντιστρόφως. 
Επί συμμόρφωσης >90% (βάσει των όσων ανέφε-
ραν οι ασθενείς και του αριθμού των δισκίων που 
έλειπαν σε κάθε επίσκεψη), η μείωση του κινδύ-
νου ήταν 73% (95% CI = 41%-88%), ενώ επί συμ-
μόρφωσης <90% η μείωση ήταν μόλις 21% (95% 
CI = -31%-52%).16,20 Στους ασθενείς από την ομάδα 
του πραγματικού φαρμάκου που μολύνθηκαν, δι-
ενεργήθηκε προσδιορισμός των επιπέδων του 
φαρμάκου στο αίμα και ανάλογη εξέταση έγινε σε 
μια υποομάδα ασθενών που δεν μολύνθηκαν. Η 
μεταξύ τους σύγκριση έδειξε μείωση κινδύνου σε 
αυτούς που είχαν ανιχνεύσιμο φάρμακο στο αίμα 
κατά 92% σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν (95% 
CI = 40%-99%).

Η επιτυχία της iPrEX απετέλεσε τη βάση επί της 
οποίας το CDC εξέδωσε (28/1/2011) προσωρινή 
οδηγία (interim guidance) για την εφαρμογή της 
PrEP σε ομοφυλόφιλους άνδρες.16
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Εντούτοις, το CDC παραθέτει σχόλιο (“editorial 
note”) κατά την ανάπτυξη της προσωρινής οδηγί-
ας, στο οποίο αναφέρονται πέντε σοβαρές επιση-
μάνσεις σχετικά με τη μελέτη αυτή:

1.  Στη μελέτη, λόγω της κατανομής του δείγμα-
τος (κυρίως: Λατινική Αμερική) δεν μπορούν 
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για 
κάθε επιμέρους πληθυσμό.

2.  Ο προσδιορισμός των επιπέδων του φαρμά-
κου στο αίμα δεν έγινε σε όλους τους συμμε-
τέχοντες και διενεργήθηκε στους μολυνθέ-
ντες στην πρώτη επίσκεψη στην οποία δια-
γνώσθηκε η λοίμωξη. Έτσι, το αποτέλεσμα 
μπορεί να μην αντιστοιχεί στα επίπεδα του 
φαρμάκου κατά τη στιγμή που συνέβη η 
μόλυνση.

3.  Η αξιολόγηση των επιπέδων του φαρμάκου 
στο αίμα υποδεικνύει ότι οι συνήθεις μετρή-
σεις της συμμόρφωσης στη μελέτη υπερεκτι-
μούν τα επίπεδα της πραγματικής συμμόρφω-
σης: πολλοί από αυτούς που θεωρήθηκαν 
υψηλής συμμόρφωσης βάσει των όσων ανέ-
φεραν και του αριθμού των δισκίων, είχαν χα-
μηλά ή μηδενικά επίπεδα φαρμάκου στο αίμα.

4.  Η μελέτη δεν παρέχει πληροφορίες για τυχόν 
μακροχρόνιες επιδράσεις του φαρμάκου στα 
άτομα που το ελάμβαναν, είτε θετικοποιήθη-
καν, είτε όχι.

5.  Η επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά ομο-
φυλόφιλων ανδρών και η συμμόρφωση στα 
φάρμακα της PrEP εκτός συνθηκών μελέτης 
και με την επίγνωση των αποτελεσμάτων της, 
μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν 
του δείγματος της μελέτης.

Περαιτέρω, το CDC στο editorial αυτό παραθέ-
τει επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή της PrEP 
στην κλινική πράξη, επισημαίνοντας τους κινδύ-
νους διολίσθησης σε λιγότερο αποτελεσματικές ή 
και μη ασφαλείς πρακτικές. Στους κινδύνους αυ-
τούς περιλαμβάνονται:
•	 Η χρήση άλλων αντιρετροϊκών φαρμάκων, 

πλην αυτών που αποδείχθηκαν ασφαλή για μη 
μολυνθέντα άτομα, όπως τριπλών σχημάτων, 
αναστολέων πρωτεάσης κ.λπ.

•	 Η εφαρμογή δοσολογικών σχημάτων αβέβαι-
ης αποτελεσματικότητας, όπως περιστασια-
κής χρήσης των φαρμάκων, πριν ή μετά από 
κάθε επαφή.

•	 Μη εκτέλεση HIV τεστ πριν τη χορήγηση PrEP ή 
μακρά χρονικά διαστήματα χωρίς επανέλεγχο.

•	 Χορήγηση PrEP χωρίς την απαραίτητη υπο-
στήριξη (συνεχής παροχή συμβουλών και 
οδηγιών για ασφαλέστερο σεξ, προμήθεια 
προφυλακτικών κ.λπ.).

Οι μελέτες της PrEP σε ετεροφυλόφιλους

• Η μελέτη Partners PrEP21

H μελέτη αυτή περιέλαβε 4.758 ετεροφυλικά 
ζευγάρια από την Ουγκάντα και την Κένυα, εκ των 
οποίων ο ένας σύντροφος ήταν HIV θετικός και ο 
άλλος όχι (serodiscordant couples, «οροδιαφορε-
τικά ζευγάρια»). Οι οροθετικοί σύντροφοι δεν 
ελάμβαναν αντιρετροϊκή θεραπεία λόγω μη εκ-
πλήρωσης των κριτηρίων των τοπικών κατευθυ-
ντηρίων οδηγιών. Οι οροαρνητικοί σύντροφοι 
τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1:1 και έλαβαν 
TDF (1.584 άτομα), TDF/FTC (1.579) ή placebo 
(1.584). Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 23 μήνες. Καταγράφηκαν 82 μολύνσεις από 
HIV, από τις οποίες 17 στο σκέλος του TDF, 13 στην 
ομάδα του συνδυασμού TDF/FTC και 52 στην 
ομάδα του placebo. Η μείωση του κινδύνου υπο-
λογίσθηκε σε 75% για το συνδυασμό TDF/FTC 
(95% CI= 55%-87%, p<0,001) και 67% για το TDF 
(95% CI= 44%-81%, p<0,001) σε σύγκριση με το 
placebo. 

Στα 29 άτομα που μολύνθηκαν από τις ομάδες 
που ελάμβαναν φάρμακα, έγινε εξέταση επιπέ-
δων του TDF στο αίμα κατά την πρώτη επίσκεψη 
που διαγνώσθηκε η θετικοποίηση. Ανιχνεύσιμο 
στο αίμα φάρμακο είχαν μόλις το 31%.

• Η μελέτη TDF222

Το δείγμα της φάσης ΙΙ κλινικής δοκιμής TDF2 
ήταν 1.219 σεξουαλικώς ενεργά, ετεροφυλοφιλι-
κά άτομα (662 άνδρες, 557 γυναίκες), μεταξύ 18-
39 ετών από την Μποτσουάνα. Κατόπιν τυχαιο-
ποίησης έλαβαν συνδυασμό TDF/FTC (N=611) ή 
placebo (N=608). Ο διάμεσος χρόνος παρακολού-
θησης ήταν 1,1 έτος. Οι νέες μολύνσεις ήταν 9 
στην ομάδα του φαρμάκου και 24 στην ομάδα 
του placebo. Η συνολική μείωση του κινδύνου 
ήταν 62,2% (95% CI= 21,5-83,4%, p=0,03). Εντού-
τοις, παρατηρήθηκε ουσιώδης διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών: Στους άνδρες υπήρξαν 2 μολύνσεις στο σκέ-
λος του φαρμάκου και 10 στο σκέλος του placebo 
(μείωση κινδύνου 80,1%, 95% CI= 24,6%-96,9%, 
p=0,026). Στις γυναίκες όμως, οι μολύνσεις ήταν 7 
και 14 αντιστοίχως, διαφορά που δεν είναι 
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στατιστικά σημαντική (μείωση 49,4%, 95% CI= 
21,7%-80,8%, p=0,107). 

Λόγω της ασυμφωνίας αυτής, για την οποία δεν 
επιχειρήθηκε ερμηνεία, η μελέτη δεν παρέθεσε 
συμπεράσματα ξεχωριστά για κάθε φύλο, αλλά 
μόνον τον συνολικό υπολογισμό.

• Η μελέτη FEM-PrEP23

Η κλινική αυτή δοκιμασία περιέλαβε 2.120 HIV 
οροαρνητικές γυναίκες 18-35 ετών από τη Ν. 
Αφρική, την Κένυα και την Τανζανία. Από αυτές, 
τελικώς 1.024 έλαβαν συνδυασμό TDF/FTC και 
1.032 placebo. Η μελέτη διήρκεσε από 11 Ιουνίου 
2009 έως 18 Απριλίου 2011 και ο διάμεσος χρόνος 
παρακολούθησης ήταν 52 εβδομάδες. Στο διά-
στημα αυτό σημειώθηκαν 33 μολύνσεις στην 
ομάδα του TDF/FTC και 35 στην ομάδα του 
placebo (hazard ratio 0,94, 95% CI=0,59-1,52). 
Λόγω της παντελούς έλλειψης αποτελεσματικό-
τητας, η μελέτη διεκόπη πρόωρα. Η μη αποτελε-
σματικότητα αποδόθηκε από τους ερευνητές σε 
εξαιρετικά χαμηλή συμμόρφωση των συμμετε-
χουσών: η συχνότητα ανίχνευσης του φαρμάκου 
στο αίμα ήταν <27% στις γυναίκες που θετικοποι-
ήθηκαν και <38% σε αυτές που παρέμειναν αρνη-
τικές. Εντούτοις, και το εύρημα αυτό δεν παρουσι-
άζει στατιστική σημαντικότητα.

• Η μελέτη VOICE24

H VOICE (Vaginal and Oral Interventions to Con-
trol the Epidemic) ή ΜΤΝ-003, ήταν μια κλινική 
δοκιμή φάσης ΙIb. To δείγμα της ήταν 5.029 γυναί-
κες 18-45 ετών από τη Ν. Αφρική, την Ουγκάντα 
και τη Ζιμπάμπουε, οι οποίες μετά από τυχαιοποί-
ηση έλαβαν (5 ομάδες): δισκίο TDF, δισκίο TDF/
FTC, δισκίο placebo, κολπικό gel TDF 1%, ή κολπι-
κό gel placebo. Η μελέτη απέτυχε να δείξει αποτε-
λεσματικότητα και διακόπηκε πρόωρα, αρχικά 
στο σκέλος των δισκίων και λίγο αργότερα και 
στο σκέλος των τοπικών σκευασμάτων.

• Η μελέτη NCT0012248625

Στη φάσης ΙΙ κλινική δοκιμή αυτή συμμετείχαν 
936 HIV οροαρνητικές γυναίκες 18-35 ετών από 
την Γκάνα, το Καμερούν και τη Νιγηρία. Συγκρίθη-
καν δισκίο TDF με δισκίο placebo. Οι θετικοποιή-
σεις ήταν 2 για την ομάδα του φαρμάκου και 6 για 
την ομάδα του placebo (rate ratio 0,35, 95% 
CI=0,03-1,93, p=0,24). Η διαφορά δεν ήταν στατι-
στικά σημαντική και η μελέτη δεν κατόρθωσε να 
τεκμηριώσει συμπεράσματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα. Οι ερευνητές απέδωσαν 
την αδυναμία αυτή στον μικρό αριθμό των μο-
λύνσεων και στα δύο σκέλη της μελέτης.

Συζήτηση
Η καθιέρωση της χορήγησης αντιρετροϊκής θε-

ραπείας πριν από πολύ πιθανή έκθεση συγκε-
ντρώνει στη βιβλιογραφία σημαντικές αμφισβη-
τήσεις, επιφυλάξεις και αντικρουόμενες απόψεις. 
Οι κυριότερες ενστάσεις σχετίζονται με την απο-
τελεσματικότητα, τη συμμόρφωση στη λήψη των 
φαρμάκων, τις παρενέργειες, την ανάπτυξη αντο-
χής, το οικονομικό κόστος, τις ηθικές διαστάσεις 
και την πρακτική εφαρμογή.

Η αποτελεσματικότητα που καταγράφηκε στις 
μελέτες ήταν αρκετά ικανοποιητική, αλλά δεν επι-
βεβαιώθηκε σε όλες. Επί ομοφυλόφιλων, διαθέσι-
μη μελέτη είναι μόνον η iPrEX,20 με συνολική μεί-
ωση κινδύνου κατά 44%. Επί ετεροφυλόφιλων, οι 
μελέτες διεξήχθησαν μόνον στην Αφρική και ικα-
νοποιητική αποτελεσματικότητα παρατηρήθηκε 
μόνον σε μία εκ των πέντε: η Partners PrEP21 διαπί-
στωσε μείωση κινδύνου έως και 75%. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι η δοκιμή αυτή είχε ως δείγμα σταθε-
ρά ετεροφυλικά ζευγάρια με μόνιμη σχέση, όπου 
ο οροθετικός σύντροφος ήταν σε αρκετά καλή 
κατάσταση ώστε να μην χρειάζεται θεραπευτική 
αγωγή. Στην TDF222 η μείωση του κινδύνου 
(80,1%) παρατηρήθηκε μόνο στους άνδρες, ενώ 
στις γυναίκες, για αδιευκρίνιστους λόγους η δια-
φορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στην FEM-
PrEP, την VOICE και την NCT00122486,23-25 δεν 
προέκυψε ουσιαστική διαφορά μεταξύ φαρμά-
κου και placebo. Κατά τους ερευνητές, στην FEM-
PrEP αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό μολύνσε-
ων, ενώ στην NCT00122486 στον πολύ μικρό 
αριθμό μολύνσεων. 

Η αποτελεσματικότητα της PrEP ήταν σε όλες 
τις μελέτες άμεση συνάρτηση της συνέπειας των 
συμμετεχόντων στη λήψη του φαρμάκου. Στη δο-
κιμή επί ομοφυλόφιλων (iPrEX), όταν η συμμόρ-
φωση έπεφτε κάτω από το 90%, η μείωση του 
κινδύνου ήταν μόλις 21%.16 Στην TDF2 αντιθέτως, 
η συμμόρφωση ήταν υψηλή, φθάνοντας το 84,1% 
στην ομάδα του φαρμάκου και το 83,7% στην 
ομάδα του placebo. Ομοίως, στην Partners PrEP, η 
συμμόρφωση άγγιζε το 97%, σε αντίθεση με την 
FEM PrEP, όπου η συνέπεια στη λήψη των φαρμά-
κων ήταν <40%. Εντούτοις, η υψηλή αναλογία 
συμμόρφωσης, υπολογιζόμενη με τα όσα ανέφε-
ραν οι συμμετέχοντες, με τη μέτρηση του 
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αριθμού των δισκίων και των συνταγογραφούμε-
νων κουτιών φαρμάκων, ήταν σε ασυμφωνία με 
τα αποτελέσματα της μέτρησης της στάθμης του 
φαρμάκου στο αίμα. Στην TDF2, ανιχνεύσιμο 
φάρμακο είχε το 50% των ατόμων που θετικοποι-
ήθηκαν και το 80% αυτών που παρέμειναν αρνη-
τικοί. Στην iPrEX, ανιχνεύσιμο φάρμακο βρέθηκε 
μόλις στο 9% αυτών που μολύνθηκαν και στο 51% 
αυτών που δεν μολύνθηκαν.21-25

Οι παρατηρηθείσες ευρείες διακυμάνσεις της 
συμμόρφωσης στις μελέτες, θέτουν σε αμφιβολία 
την πιθανή συνέπεια στη θεραπεία και συνεπώς, 
την αποτελεσματικότητα, επί των ατόμων που θα 
λάβουν προφυλακτική θεραπεία στην κλινική 
πράξη.26

Kατ’ αναλογία, διαφορές μεταξύ μελετών και 
κλινικής πράξης είναι πολύ πιθανό να σημειω-
θούν στη σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κιν-
δύνου. Κατά τη διεξαγωγή των μελετών και με την 
παρεχόμενη προς τους συμμετέχοντες υποστήρι-
ξη (συμβουλευτική, διανομή προφυλακτικών, συ-
χνές εξετάσεις κ.λπ.), σημειώθηκε μείωση της επι-
κίνδυνης συμπεριφοράς. Τόσο στην iPrEX, όσο 
και στην FEM-PrEP, καταγράφηκε στατιστικά ση-
μαντική μείωση του αριθμού των ερωτικών συ-
ντρόφων, του συνολικού αριθμού επαφών και 
των επαφών χωρίς προφυλακτικό. Ανάλογα ευρή-
ματα υπήρξαν και στις υπόλοιπες κλινικές δοκιμές 
PrEP.21-25 Εντούτοις, σε συνθήκες εκτός μελέτης, 
με παρακολούθηση προφανώς πολύ αραιότερη, 
και με την επακόλουθη ψευδαίσθηση ασφάλειας 
λόγω της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής, 
η σεξουαλική συμπεριφορά είναι περισσότερο πι-
θανό να επιδεινωθεί, παρά να βελτιωθεί. Εξάλλου, 
ο υποψήφιος για PrEP είναι άτομο που εξ ορισμού 
δεν μπορεί ή δεν θέλει να μειώσει τον αριθμό 
επαφών ή να χρησιμοποιήσει με συνέπεια προφυ-
λακτικό, παρά τη γνώση του κινδύνου για HIV μό-
λυνση. Υπό την κάλυψη του φαρμάκου της PrEP, 
που περιορίζει τον κίνδυνο μόλυνσης, η αποδοχή 
περισσότερο ευχάριστων, αλλά ανασφαλών πρα-
κτικών πρέπει να θεωρηθεί εύλογη. Επί HIV θετι-
κών ασθενών, η χορήγηση αντιρετροϊκής θερα-
πείας και τα ευνοϊκά της αποτελέσματα, έχουν 
οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις σε έξαρση της 
επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς, λόγω 
μειωμένης πλέον πρόσληψης του κινδύνου.27-29

Οι παρενέργειες που καταγράφηκαν στις μελέ-
τες δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και τα φάρμα-
κα, για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιήθη-
καν, απέδειξαν γενικώς ικανοποιητικά επίπεδα 

ασφάλειας. Παραμένει, εντούτοις, το ερώτημα 
των παρενεργειών μετά από μακροχρόνια, πιθα-
νώς πολυετή, χρήση των φαρμάκων. Κυρίως το 
TDF σε HIV θετικούς ασθενείς έχει συνδεθεί με 
επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας και μείωση 
της οστικής πυκνότητας-οστεοπενία.30-32 Ανάλο-
γες παρενέργειες καταγράφηκαν σε όλες τις κλινι-
κές δοκιμές, αλλά ήταν συνήθως ήπιες (grade I και 
II) και αναστρέψιμες.21-25 Το κατά πόσον οι επιδρά-
σεις αυτές θα εμφανισθούν σε υγιείς υπό PrEP, 
εξαρτάται πιθανώς και από τον συνολικό χρόνο 
λήψης. Ο κίνδυνος αυτός επιβάλλει συχνή και τα-
κτική παρακολούθηση. Οριστικές απαντήσεις 
αναμένονται σε επόμενες εργασίες και στην κλινι-
κή πράξη.

Εμφάνιση μεταλλαγών υπεύθυνων για αντοχή 
στα φάρμακα, όπως η K65R και η M184V, κατα-
γράφηκαν μόνο σε μικρό αριθμό ασθενών, που 
εντάχθηκαν στα πρωτόκολλα ενώ είχαν πρόσφα-
τα μολυνθεί και πριν θετικοποιηθεί η εξέταση 
αντισωμάτων (φάση «παράθυρο»). Στους ασθε-
νείς που θετικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
μελέτης δεν ανιχνεύθηκαν μεταλλαγές σε καμία 
από τις μελέτες. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά έκ-
πληξη, δεδομένου του ότι ο αριθμός των ατόμων 
που συνολικά θετικοποιήθηκαν ενώ ελάμβαναν 
πραγματικό φάρμακο στις αναφερθείσες μελέτες 
ήταν μόλις 110 (στους HIV-θετικούς ασθενείς υπό 
αγωγή, η συχνότητα εμφάνισης της μεταλλαγής 
K65R που ευθύνεται για αντοχή στο TDF είναι σχε-
τικώς μικρή, ανερχόμενη έως 3,2% μετά από 96 
μήνες συνεχούς θεραπείας33). Επιπροσθέτως, το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ελάμβαναν αγω-
γή ενώ είχαν μολυνθεί ήταν πολύ μικρό, εφόσον 
τα πρωτόκολλα που εφαρμόσθηκαν προέβλεπαν 
HIV τεστ ανά μήνα, και όσοι ανευρίσκοντο θετικοί 
έβγαιναν από τη μελέτη. 

Το θέμα του οικονομικού κόστους της κλινικής 
εφαρμογής της PrEP ελάχιστα έχει μελετηθεί και λί-
γες μόνο σχετικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί. Οι 
Juusola JL και συνεργάτες34 υπολογίζουν ότι η προ-
ληπτική χορήγηση θεραπείας στο 20% των ομοφυ-
λόφιλων ανδρών επί 20 έτη στις ΗΠΑ, θα μειώσει τις 
νέες μολύνσεις κατά 13% και θα κοστίζει 172.091 
δολάρια ανά «ποιοτικό έτος ζωής» (per Quality 
Adjusted Life Year, QALY). Αν όμως η προφύλαξη χο-
ρηγηθεί σε ομοφυλόφιλους με περισσότερους από 
5 ερωτικούς συντρόφους ανά έτος, τότε το κόστος 
θα είναι μόνον 50.000 δολάρια ανά QALY. Η ανωτέ-
ρω τιμή αποτελεί γενικώς το όριο για να θεωρηθεί 
μια παρέμβαση οικονομικά αποτελεσματική («cost 
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effective»).35 Αυτή η εκτίμηση, επί 20 έτη, ισοδυνα-
μεί με 75 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά και με 
600.000 δολάρια για κάθε HIV λοίμωξη που θα προ-
λαμβάνεται. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η προλη-
πτική αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να προλάβει με-
γάλο αριθμό μολύνσεων, αλλά είναι ακριβή.

Οι Anderson J. και Cooper D. σε μελέτη του 
2009 από την Αυστραλία,36 στηριζόμενοι στην 
υπόθεση ότι η PrEP θα έχει αποτελεσματικότητα 
άνω του 87%, υπολογίζουν το κόστος σε 47.745 
δολάρια ΗΠΑ ανά QALY, εκτίμηση ανάλογη με την 
προηγούμενη. Οι Desai K. και συνεργάτες,37 υπο-
θέτοντας ότι η PrEP θα μειώσει τις νέες μολύνσεις 
στους ομοφυλόφιλους άνδρες της Ν. Υόρκης κατά 
4-23%, υπολογίζουν το κόστος σε 31.970 δολάρια 
ανά QALY. Πολύ διαφορετική είναι η εκτίμηση των 
Paltiel AD. και συνεργατών.38 Με την υπόθεση ότι 
η αποτελεσματικότητα της PrEP θα κυμανθεί περί 
το 50%, το ανά QALY κόστος θα ανέρχεται σε 
298.000 δολάρια ΗΠΑ.

Οι ριζικά διαφορετικοί υπολογισμοί των οικονο-
μικών εκτιμήσεων πιθανώς οφείλονται στις δια-
φορετικές υποθέσεις για τη μείωση των νέων μο-
λύνσεων που υιοθέτησαν οι ερευνητές. Ακόμη, 
ενώ το δείγμα των κλινικών μελετών ήταν ετερο-
φυλόφιλοι από την Αφρική και ομοφυλόφιλοι άν-
δρες κυρίως από τη Λατινική Αμερική, το δείγμα 
επί του οποίου έγιναν οι οικονομικές μελέτες ήταν 
σε όλες τις περιπτώσεις ομοφυλόφιλοι άνδρες 
από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η «μεταφορά» 
της αποτελεσματικότητας της PrEP από κλινική σε 
οικονομική μελέτη, υπό αυτές τις συνθήκες, δημι-
ουργεί περαιτέρω αμφιβολίες για την ακρίβεια 
των υπολογισμών.  

Η ηθική συνιστώσα της PrEP είναι πεδίο αντιπα-
ράθεσης ιδεών και απόψεων, τόσο στην επίσημη 
βιβλιογραφία, όσο και στο διαδίκτυο.39,40 Από 
πολλούς έχει διατυπωθεί το ερώτημα κατά πόσον 
είναι ηθική η υποκατάσταση φυσικών, απλών και 
οικονομικών μέσων προφύλαξης (μεταβολή συ-
μπεριφοράς, προφυλακτικό) από ακριβά και μη 
στερούμενα παρενεργειών φάρμακα. Επίσης, 
κατά πόσο είναι σωστή η χορήγηση φαρμάκων 
για προφύλαξη, ενώ το 60% από τους ήδη μολυν-
θέντες που υποφέρουν από τη νόσο, δεν έχουν 
πρόσβαση σε φάρμακα.41 Από την άλλη πλευρά 
όμως, εάν ένα άτομο αδυνατεί, ανεξαρτήτως αιτι-
ολογίας, να σωθεί από τον κίνδυνο με τα υπάρχο-
ντα μέσα, ενώ μπορεί να σωθεί με τα φάρμακα, 
δεν θα ήταν σωστό να στερηθεί αυτή τη 
δυνατότητα. 

Σε γενικές γραμμές, τα αναπάντητα προς το πα-
ρόν ερωτήματα δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό 
των οδηγιών όσο του CDC, όσο και του ΠΟΥ ως 
«προσωρινών» (“interim”).

Απομένουν ακόμη να διευκρινισθούν ασάφειες, 
όπως το ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει 
να ενταχθούν σε προγράμματα PrEP.42 Τα άτομα 
που απετέλεσαν δείγμα των μελετών, διέφεραν 
ριζικά από μελέτη σε μελέτη: Στην iPrEX ήταν 
ομοφυλόφιλοι άνδρες κυρίως από τη Λατινική 
Αμερική. Στις υπόλοιπες μελέτες, οι συμμετέχο-
ντες προέρχονταν από χώρες της Αφρικής. Στην 
Partners PrEP, ήταν μόνιμοι σύντροφοι HIV ορο-
θετικών ασθενών, άνδρες και γυναίκες. Στην FEM-
PrEP, γυναίκες που ανέφεραν περισσότερες από 
μία επαφές τις προηγούμενες 2 εβδομάδες ή πε-
ρισσότερους από έναν ερωτικούς συντρόφους 
τον τελευταίο μήνα. Στην NCT00122486, γυναίκες 
που ανέφεραν περισσότερες από 3 σεξουαλικές 
επαφές ανά εβδομάδα ή περισσότερους από 4 
συντρόφους το μήνα, οι περισσότερες δε ήταν εκ-
διδόμενες. Στην TDF2, το δείγμα ήταν γυναίκες 
από την Μποτσουάνα, χώρα με πολύ υψηλό επι-
πολασμό HIV λοίμωξης: 17,6% στον γενικό πληθυ-
σμό, περίπου 40% επί των ενηλίκων 30-44 ετών. Η 
ανομοιογένεια των δειγμάτων και η απουσία με-
λετών επί πληθυσμών από ανεπτυγμένες χώρες, 
δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τους υποψήφιους 
για PrEP πληθυσμούς.

Γενικώς, ο υποψήφιος για προληπτική θεραπεία 
πρέπει να είναι άτομο πολύ υψηλού κινδύνου. Ο 
όρος «υψηλός κίνδυνος» δεν είναι καθορισμένος 
με σαφήνεια. Πρακτικώς, η εκτίμηση του κινδύ-
νου και η απόφαση χορήγησης επαφίεται στον 
εκάστοτε εντεταλμένο κλινικό ιατρό. Αδιευκρίνι-
στο είναι το θέμα της διαφωνίας μεταξύ ιατρού 
και αιτούντος την αγωγή, ιδίως σε περίπτωση που 
συμβεί μόλυνση σε άτομο που, θεωρούμενο χα-
μηλού κινδύνου, δεν έχει ενταχθεί στην PrEP. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ιατρός είναι αυτός που τίθεται 
σε υψηλό κίνδυνο για ποικίλες περιπλοκές, πιθα-
νώς δε και νομικές.

Το άριστο σχήμα της PrEP δεν έχει ευρέως δια-
σαφηνιστεί. Στις διεξαχθείσες μελέτες χρησιμο-
ποιήθηκε κυρίως ο συνδυασμός TDF/FTC λόγω 
των ευνοϊκών φαρμακολογικών χαρακτηριστικών 
που αναφέρθηκαν και της δωρεάν διάθεσής τους 
από την εταιρεία Gilead. Υπάρχει όμως πολύ με-
γάλο εύρος φαρμάκων που δυνητικά θα είχαν 
θέση σε παρόμοιες παρεμβάσεις. Ακόμη, η χρήση 
σχήματος τριών φαρμάκων θα ήταν πιθανώς 
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περισσότερο αποτελεσματική, σύμφωνα με τα 
καθιερωμένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
HIV θετικών ασθενών, ενώ η χρήση ενός μόνον 
φαρμάκου θα είχε ίσως συγκρίσιμη αποτελεσμα-
τικότητα με τον διπλό συνδυασμό, όπως έδειξε η 
iPrEX, αλλά θα είχε μικρότερο κόστος, λιγότερες 
παρενέργειες και ευκολότερη συμμόρφωση.43 

Ως ερωτηματικό παραμένει επίσης η διασφάλι-
ση της συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
CDC και ΠΟΥ, η χορήγηση PrEP προϋποθέτει τακτι-
κό έλεγχο, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, συχνή παρο-
χή συμβουλών και οδηγιών, έλεγχο για διάγνωση 
και θεραπεία τυχόν σεξουαλικώς μεταδιδομένων 
νοσημάτων κ.λπ., συνθήκες δηλαδή ανάλογες με 
αυτές των κλινικών μελετών. Ως συμμόρφωση νο-
είται όχι μόνον η συνεπής λήψη των φαρμάκων 
από τον ενδιαφερόμενο, αλλά και η συνεπής συμ-
μετοχή του στις διαδικασίες υποστήριξης. Οι απαι-
τήσεις αυτές δυσχεραίνουν τη χορήγηση σε άτομα 
χωρίς μόνιμο τόπο διαμονής ή χωρίς σταθερό 
ωράριο εργασίας, σε οικονομικά ασθενείς, σε άτο-
μα με ψυχικά ή νοητικά προβλήματα, σε χρήστες 
ενδοφλεβίων ουσιών, σε παράνομους οικονομι-
κούς πρόσφυγες κ.λπ.39 Είναι προς το παρόν αδιευ-
κρίνιστος ο τρόπος αντιμετώπισης από τον κλινικό 
ιατρό ασυνεπειών είτε στη λήψη φαρμάκων, είτε 
στις λοιπές «υποχρεώσεις» των ατόμων υπό PrEP. 
Πολύ περισσότερο είναι αδιευκρίνιστος ο τρόπος 
παροχής της και η αρμόδια σχετικά υπηρεσία. Το 
κατά πόσον είναι εφικτό να αποφασίζουν σχετικά 
με την PrEP και τις υποστηρικτικές λειτουργίες 
υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ει-
δικές νοσοκομειακές μονάδες ή άλλες υπηρεσίες, η 
στελέχωσή τους, η κάλυψη του κόστους και άλλες 
παράμετροι, είναι περισσότερο θέμα του συστή-
ματος υγείας ανά χώρα και των δυνατοτήτων του.

Με ανάλογο τρόπο, και αναλόγως των δυνατο-
τήτων της κάθε χώρας, θα πρέπει να επιλυθεί το 
ζήτημα του κόστους. Η χορήγηση PrEP, ακόμη και 
εάν θεωρηθεί “cost effective”, είναι ακριβή. Οι πό-
ροι για την υγεία είναι πεπερασμένοι και παρό-
μοια σημαντική πιθανώς δαπάνη, θα πρέπει να 
αποσπάσει πόρους από άλλες προτεραιότητες 
της υγείας. Στη χώρα μας και υπό τις παρούσες 
συγκυρίες, αυτό φαίνεται ανέφικτο.

Συνοψίζοντας, τα ερωτήματα που απομένουν 
να απαντηθούν σχετικά με την PrEP είναι τα 
ακόλουθα:44

•	 Σε ποιους θα χορηγείται και με ποια κριτήρια
•	 Ποια φάρμακα θα μπορούν να χορηγούνται
•	 Από ποιούς θα χορηγείται και πώς θα ελέγχεται

•	 Για πόσο διάστημα θα χορηγείται
•	 Πώς θα αντιμετωπίζονται οι παρενέργειες και 

οι επιπλοκές
•	 Από ποιους θα καλύπτεται οικονομικά
•	 Πώς θα επιλύονται νομικά προβλήματα.

Μέχρι την απάντηση των ανωτέρω ερωτημά-
των, η επιφύλαξη για την εφαρμογή της PrEP θα 
πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένη. 
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Λεμφώματα σχετιζόμενα με το aIDs:  
Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις - Ο ρόλος της ΗααrΤ
Α. Παρχαρίδου, Μ.Κ. Λαζανάς

Περίληψη
Τα λεμφώματα που σχετίζονται με το AIDS (AIDS related lymphomas, ARL) αντιπροσωπεύουν ένα 
μεγάλο ποσοστό των κακοηθειών σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Από την εισαγωγή της αντιρετροϊικής 
θεραπείας (HAART) το 1996, η επιδημιολογία και η πρόγνωση των λεμφωμάτων που σχετίζονται με 
το AIDS έχουν αλλάξει. Ενώ υπάρχει μια μικρή αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του Hodgkin 
λεμφώματος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, η χρήση της HAART έχει συμβάλει στη μείωση της 
συχνότητας των μη Hodgkin λεμφωμάτων (NHL), καθώς και στη μείωση της συνολικής επίπτωσης 
των ARLs. Θεραπευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν την HAART, τη βελτίωση της υποστηρικτικής 
φροντίδας καθώς και τη χρήση του rituximab σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά σχήματα πολλών 
φαρμάκων συνέβαλαν στη βελτίωση των ποσοστών πλήρους ύφεσης και στην αύξηση της επιβίωσης 
των ασθενών με ARLs. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνται σε λεμφώματα 
ίδιου σταδίου και ιστολογίας σε HIV αρνητικούς ασθενείς με μη Hodgkin λέμφωμα. Οι πιο πρόσφατες 
κλινικές μελέτες καταδεικνύουν καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση του rituximab σε ARLs. Η 
θεραπεία με υψηλή δόση χημειοθεραπευτικών (HDCT) και η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (ASCT) μπορεί να είναι αποτελεσματικές προσεγγίσεις για ένα υποσύνολο 
των ασθενών με υποτροπιάζον ARL. H ΗΙV λοίμωξη από μόνη της δεν θα πρέπει να εμποδίζει το ρόλο 
της ASCT στην αντιμετώπιση των ARLs, όταν αυτά υποτροπιάζουν. Κλινικές μελέτες διερεύνησης του 
ρόλου της αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ARLs είναι σε εξέλιξη.

Λέξεις κλειδιά: λεμφώματα σχετιζόμενα με το ΑΙDS, χημειοθεραπεία, ΗΑΑRΤ, μεταμόσχευση.

aIDs related lymphomas: current therapeutic aproaches 
in the era of highly active antiretroviral therapy
Α. Παρχαρίδου, Μ.Κ. Λαζανάς

Abstract
AIDS-related lymphoma (ARL) accounts for a large proportion of malignancies in HIV-infected in-
dividuals. Since the introduction of highly active anti-retroviral therapy (HAART) in 1996, epidemi-
ology and prognosis of ARL have changed. While there is a slight increase in the incidence of 
Hodgkin’s lymphoma in HIV-infected individuals, use of HAART has contributed to a decline in the 
incidence of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) and also a decrease in the overall incidence of ARL. 
Strategies that employ HAART, improved supportive care, and the use of Rituximab with multi-
agent chemotherapy have contributed to improved rates of complete remission and survival of 
patients with ARL that rival those seen in stage and histology matched HIV negative NHL patients. 
Most recent clinical trials demonstrate better outcomes with the use of rituximab in ARL. High-
dose chemotherapy (HDCT) and autologous stem cell rescue (ASCT) can be effective for a subset of 
patients with relapsed ARL. HIV sero-status alone should not preclude consideration of ASCT in the 
setting of ARL relapse. Clinical trials investigating the role of allogeneic hematopoietic stem cell 
transplant in ARL are currently underway.

Keywords: AIDS, AIDS-related lymphomas, chemotherapy, HAART, ASCT.
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1. Εισαγωγή
Ιστορικά, τα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL) 

έχουν συνδεθεί με τη λοίμωξη από τον ιό της αν-
θρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) από την αρχή 
της εμφάνισης της επιδημίας του συνδρόμου επί-
κτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Το 1982, σύμφω-
να με τον αρχικό ορισμό του AIDS από το Αμερικα-
νικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(CDC), συμπεριλαμβάνονταν όχι μόνον το AIDS, 
αλλά και κακοήθειες, όπως το σάρκωμα Kaposi και 
το πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος (PCNSL) και ακολούθησε η ένταξη των 
υψηλής κακοήθειας λεμφωμάτων από Β κύτταρα 
(Β-NHL).1 Είναι γνωστό ότι τα άτομα που ζουν με HIV 
λοίμωξη/AIDS ευρίσκονται σε σημαντικά μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο του Hodgkin, σε 
σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, χωρίς να έχει 
ακόμη συμπεριληφθεί το λέμφωμα Ηοdgkin στον 
ορισμό του AIDS κατά CDC.2 Οι ασθενείς που είναι 
οροθετικοί για τον HIV έχουν 60-165 φορές αυξημέ-
νο κίνδυνο εμφάνισης NHL σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό.3,4 Τα λεμφώματα τα οποία σχετίζονται 
με το AIDS (AIDS Related Lymphomas – ARLs) χαρα-
κτηρίζονται ιστολογικά ως υψηλού βαθμού κακοή-
θειας λεμφώματα, κυρίως από Β-κύτταρα, συνήθως 
προχωρημένου σταδίου νόσου και με επιθετική 
κλινική πορεία. Πριν την εισαγωγή της υψηλής δρα-
στικότητας αντιρετροϊικής θεραπείας (HAART) το 
1996, τα ARLs χαρακτηρίζονταν από δυσμενή πρό-
γνωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς που συνδύαζαν τις 
εξής προϋποθέσεις: χαμηλό performance status 
(PS), περιορισμένη ικανότητα αιμοποιίας (κυτταρο-
πενίες) και σοβαρά επηρεασμένη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Με την εισαγωγή της 
HAART, η επιβίωση των ασθενών με ARLs έχει βελτι-
ωθεί σημαντικά και φαίνεται να είναι συγκρίσιμη με 
εκείνη των ασθενών χωρίς HIV λοίμωξη, που πά-
σχουν από ανάλογα λεμφώματα. Επιθετικά σύγ-
χρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα, αντιρετροϊικά 
φάρμακα και υποστηρικτική φροντίδα έχουν οδη-
γήσει σε πιο επιθετική διαχείριση των ARLs σήμερα, 
συγκριτικά με την προ-HAART εποχή. Αρκετές με-
λέτες για τα χημειοθεραπευτικά σχήματα που χρη-
σιμοποιούνται σε τέτοιου είδους λεμφώματα έχουν 
ενσωματώσει το αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα 
ριτουξιμάμπη, συγχρόνως με το χημειοθεραπευτι-
κό σχήμα. Ωστόσο, η βέλτιστη θεραπεία για τα ARLs 
μένει ακόμη να καθοριστεί με σαφήνεια σε μελλο-
ντικές μελέτες.5-12 Στην εργασία αυτή, έχουμε υπο-
γραμμίσει αρκετές τρέχουσες στρατηγικές για τη 
θεραπεία των non-Hodgkin λεμφωμάτων που 

σχετίζονται με το AIDS, συμπεριλαμβανομένων και 
των ειδικών θεραπειών που συνδυάζουν τη συστη-
ματική χημειοθεραπεία με τη βιολογική θεραπεία. 
Επιχειρούμε επίσης μια σύντομη ανασκόπηση των 
διαφόρων εργαλείων διάγνωσης, καθώς και των 
προγνωστικών παραγόντων που επηρεάζουν το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά και της τοξικότητας 
που απασχολεί τους ασθενείς αυτούς κατά τη χορή-
γηση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων. Η προ-
σπάθεια αυτή θα επικεντρωθεί στη συστηματική 
ανασκόπηση των δημοσιεύσεων οι οποίες εντοπί-
ζονται μέσω των μηχανών αναζήτησης MEDLINE/
PubMed από τον Ιούλιο 2005 μέχρι τον Ιούνιο 2011. 
Οι συνεχιζόμενες δοκιμές φάσης ΙΙ και ΙΙΙ για τα ARLs, 
όπως ερευνήθηκαν από το Aμερικανικό Εθνικό Ιν-
στιτούτο Υγείας (NIH), καταγράφονται στον ιστότο-
πο http://clinicaltrials.gov/, ο οποίος αποτελεί ένα 
μητρώο κλινικών δοκιμών που πραγματοποιούνται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Οι 
πίνακες που δημοσιεύονται προέρχονται από τον 
ιστότοπο αυτό. Μελετήθηκαν τα βιβλιογραφικά δε-
δομένα από τις αναφορές αυτές, ενώ τα κριτήρια 
που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη 
περιέλαβαν τη μελέτη σχεδιασμού, την αγγλική 
γλώσσα και τη σημασία των άρθρων για τους κλινι-
κούς ιατρούς που ασχολούνται με το αντικείμενο.

2. Παθοφυσιολογία των ARLs
Τα ARLs περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο φάσμα 

ιστολογικών τύπων λεμφωμάτων. Κλινικά χαρακτη-
ρίζονται από επιθετικότητα, ενώ τα Β λεμφοκύττα-
ρα που τα χαρακτηρίζουν προέρχονται είτε από τα 
βλαστικά κέντρα είτε από τα κέντρα που χαρακτη-
ρίζονται ως postgerminal. Ενώ η πλειοψηφία των 
λεμφωμάτων αυτών είναι από διάχυτα και μεγάλου 
μεγέθους Β λεμφοκύτταρα (Diffuse Large B-Cells 
Lymphomas), μερικά ARLs είναι μεν από Β-κύτταρα, 
αλλά του τύπου του ανοσοβλαστικού λεμφώματος 
Burkitt ή ομοιάζοντα με Burkitt (Burkitt-like), αποτε-
λούμενα από μικρά λεμφοκύτταρα χωρίς εντομή 
(non-cleaved). Ακόμα πιο σπάνια είναι τα πρωτοπα-
θή λεμφώματα του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος (Primary Central Nervous System Lymphomas). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατά-
ξει τα λεμφώματα που σχετίζονται με τον HIV σε 
τρεις κατηγορίες: στα λεμφώματα που επίσης 
συμβαίνουν σε άλλους ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς (μετά μεταμόσχευση), σε αυτά που ειδι-
κά παρατηρούνται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, 
και σε εκείνα που επίσης συμβαίνουν και σε ανο-
σοεπαρκείς ασθενείς (Πίνακας 1).13
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Πίνακας 1. Tαξινόμηση των κακοηθειών του λεμφικού 
ιστού που σχετίζονται με την HIV λοίμωξη (WHO).

Lymphomas also occurring in immunocompetent 
patients

Burkitt and Burkitt-like lymphomas
Diffuse large B-cell lymphomas

Centroblastic
Immunoblastic (including primary CNS lymphoma)

Extranodal MALT lymphoma (rare)
Peripheral T-cell lymphoma (rare)
Classical Hodgkin lymphoma

Lymphoma occurring more specifically in HIV-positive 
patients

Primary effusion lymphoma
Plasmablastic lymphoma of the oral cavity

Lymphoma occurring in other immunodeficiency states

Polymorphic B-cell lymphoma (PTLD-like) (rare)
MALT: marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue; PTLD: 
posttransplant lymphoproliferative disorder; CNS: central nervous system.

Ο HIV δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο 
πρωταγωνιστούν ο συνδυασμός ανοσοκαταστο-
λής και χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού των λεμ-
φαδένων.14 Παράλληλα, συμβαίνει απελευθέρω-
ση κυτταροκινών και διαταραχή της λειτουργίας 
των δενδριτικών κυττάρων, ενώ μπορεί να συνυ-
πάρχει και κάποια άλλη λοίμωξη, π.χ. από τον ιό 
Epstein Barr (EBV), τον ανθρώπειο ιό του έρπητα 8 
(HHV-8) ή τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Οι ανωτέ-
ρω καταστάσεις φαίνεται να συμβάλλουν στη δη-
μιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τον HIV, 
καθώς και στις ιδανικές εκείνες συνθήκες ώστε να 
έχουμε περιορισμένη ανοσοεπιτήρηση από τα 
Τ-λεμφοκύτταρα και παραγωγή πολυκλωνικών 
Β-κυττάρων, ώστε τελικά να διαταραχθεί η λει-
τουργία της ομοιοστασίας των λεμφοκυττάρων.15

Στο προφίλ των κυτταροκινών των ατόμων που 
έχουν μολυνθεί από τον ΗΙV και διατρέχουν κίν-
δυνο εμφάνισης λεμφώματος περιλαμβάνονται οι 
δείκτες ενεργοποίησης των Β-κυττάρων, όπως εί-
ναι η ιντερλευκίνη 6 (IL-6), η ιντερλευκίνη 10 (IL-
10) και ο διαλυτός υποδοχέας για το μόριο CD-30. 
Δεν παρατηρούνται ανάλογες διαφοροποιήσεις 
σε ΗΙV θετικούς ασθενείς οι οποίοι δεν εμφάνισαν 
λέμφωμα.16 Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διευ-
κρινιστεί πλήρως οι μοριακοί μηχανισμοί που ευ-
θύνονται για τη μετατροπή των Β-κυττάρων που 
συνδέονται με τα ARLs, έχουν εν τούτοις περιγρα-
φεί ειδικές μοριακές βλάβες για διαφορετικού τύ-
που λεμφώματα ARLs που σχετίζονται με ειδικούς 
μοριακούς μηχανισμούς. Ως τέτοιες αναφέρονται 
χρωμοσωμικές μεταθέσεις που περιλαμβάνουν 

το c-myc ογκογονίδιο, η αδρανοποίηση του p53 
ογκοκατασταλτικού γονίδιου, σωματικές μεταλ-
λάξεις του γονιδίου Bcl-6 και η υπερέκφραση του 
ογκογονιδίου EBV-4 (π.χ., μεμβρανικές πρωτεΐνες 
1 και 2 του ιού ΕΒV σε λαθροβίωση – latent). Αυτές 
οι μοριακές βλάβες φαίνεται να παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη διαδικασία της διαφοροποίησης των 
λεμφοκυττάρων, όπως και στον έλεγχο του κυτ-
ταρικού κύκλου.15,17 Πρόσφατα, προκλινικές μελέ-
τες με αντικείμενο το γονιδίωμα των ασθενών με 
ΑRLs, έδειξαν ότι συχνά είναι διαταραγμένη η ση-
ματοδότηση του κυτταρικού κύκλου κατά την 
οποία πρωταγωνιστούν οι υποδοχείς των 
Β-λεμφοκυττάρων. Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω 
έχουν διαπιστωθεί σε ιστούς λεμφωμάτων DLBCL 
ασθενών με ΑΙDS, σε αντίθεση με άλλους ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς που μελετήθηκαν και 
έπασχαν από τον ίδιο ιστολογικό τύπο λεμφώμα-
τος. Αυτό δείχνει ότι η απορρύθμιση των Β κυττά-
ρων λόγω λοιμώξεως από τον HIV, αλλά και η δια-
ταραγμένη ενδοκυττάρια σηματοδότηση του 
κυτταρικού κύκλου που συμβαίνει σε συγκεκρι-
μένους τύπους λεμφωμάτων ARLs των ασθενών 
αυτών, αποτελούν τους βασικούς παθογενετικούς 
μηχανισμούς.18,19 Η χρήση της HAART έχει συσχε-
τιστεί με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνι-
σης λεμφωμάτων ARLs.4,20,21 Η HAART μπορεί να 
τροποποιήσει τα ερεθίσματα που δέχονται οι λεμ-
φωματικοί ιστοί με ποικίλους τρόπους, όπως τη 
βελτίωση της ανταποκρισιμότητας των ειδικών 
κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων έναντι του 
EBV, την αύξηση των αντισωμάτων έναντι του 
EBV και τη σταθεροποίηση των διαταραχών που 
προκύπτουν στο ανοσοποιητικό που είναι υπεύθυνες 
για τον πολλαπλασιασμό των Β- λεμφοκυττάρων.19,22

3. Προγνωστικοί παράγοντες για  
τα λεμφώματα σχετιζόμενα με AIDS:  
Προ HAART και μετά HAART εποχή
Από την αρχή της επιδημίας του AIDS διαπιστώ-

θηκε ότι κατά την κλινική πορεία των λεμφωμά-
των ARL κυριαρχούν το προχωρημένο στάδιο της 
νόσου, σύγχρονες και απειλητικές για τη ζωή και-
ροσκοπικές λοιμώξεις και η κακή ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Η προσπάθεια για τη θεραπεία 
ασθενών με ARL με επιθετικά και σύνθετα σχήμα-
τα χημειοθεραπείας οδηγεί συνήθως σε βαριά το-
ξικότητα και μεγάλα ποσοστά θνητότητας και 
θνησιμότητας, ενώ σχήματα χαμηλών δόσεων 
χημειοθεραπείας απέδωσαν μέτρια οφέλη μόνο 
για το 10% των ασθενών που επέζησαν κατά τα 2 
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έτη παρακολούθησής τους.6 Διάφορες θεραπείες 
οδήγησαν σε απογοητευτικά αποτελέσματα, με 
την πλειονότητα να εξελίσσονται σε ΝΗL προχω-
ρημένου σταδίου, είτε να υφίστανται αλλεπάλλη-
λες επιπλοκές και καιροσκοπικές λοιμώξεις.7,23-25 
Στους δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες των 
λεμφωμάτων που σχετίζονται με την ΗΙV λοίμωξη 
περιλαμβάνονται ο αριθμός CD4+ κυττάρων 
κάτω από 100/μL, η ηλικία άνω των 35 ετών, το 
ιστορικό χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών, η κακή 
φυσική κατάσταση (Performance Status - PS), τα 
αυξημένα επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης 
(LDH), το προχωρημένο στάδιο της νόσου και το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διά-
γνωσης του λεμφώματος και της εμφάνισης του 
AIDS.26 Τα ποσοστά επιβίωσης ήταν απογοητευτι-
κά, με διάμεση συνολική επιβίωση (overall 
survival, OS) 46 εβδομάδων στους ασθενείς «κα-
λής πρόγνωσης» (με βαθμολογία προγνωστικού 
σκορ 0 ή 1) και μόλις 18 εβδομάδων στους ασθε-
νείς με «κακή πρόγνωση» (προγνωστικό σκορ 3 ή 4).

Σε αρκετές μελέτες ασθενών με λέμφωμα ARLs, 
ο έλεγχος του ιικού πολλαπλασιασμού με τη 
HAART έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός ευνο-
ϊκός προγνωστικός παράγοντας, αφού οι ασθε-
νείς που ελάμβαναν HAART εμφάνισαν θεαματική 
βελτίωση της συνολικής επιβίωσης.27-30 Ο διεθνής 
δείκτης προγνωστικής αξίας (International 
Prognostic Index, IPI), που ενσωματώνει ηλικία, 
κατάσταση του ασθενούς (PS), στάδιο νόσου 
(staging), LDH ορού, καθώς και τυχόν εξωλεμφα-
δενικές εντοπίσεις, αποτελεί ένα χρήσιμο προ-
γνωστικό εργαλείο για την ταξινόμηση από πλευ-
ράς επικινδυνότητας των λεμφωμάτων σε ασθε-
νείς με ή χωρίς ΗΙV λοίμωξη.31,32 Στη μετά HAART 
εποχή, στους προγνωστικούς παράγοντες έχουν 
ενσωματωθεί ο αριθμός των CD4+ κυττάρων, ο 
προγνωστικός δείκτης Ιnternational Ρrognostic 
Ιndex (ΙΡΙ), καθώς και η αποτελεσματικότητα της 
χορηγούμενης HAART. Πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση σε ασθενείς με λέμφωμα ARL έδειξε ότι εκείνοι 
με τον πιο ευνοϊκό IPI και με αριθμό CD4+ >100/
μL είχαν πιθανότητα επιβίωσης μετά ένα έτος σε 
ποσοστό 82%, σε σύγκριση με το πτωχό προβλέ-
ψιμο ποσοστό της τάξεως του 15% στους ασθε-
νείς με δυσμενείς τιμές IPI και CD4+ <100/μL.33 
Επιπλέον, σε μία αναδρομική μελέτη 192 ασθε-
νών, τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης και διά-
μεσης τιμής συνολικής επιβίωσης για τα λεμφώ-
ματα ARL έχουν βελτιωθεί ως εξής: στους 43,2 
μήνες για το 57% των ασθενών στη μετά HAART 

εποχή, σε σύγκριση με αυτά της προ HAART επο-
χής, όπου η ανταπόκριση αφορούσε το 32% των 
ασθενών και για μέσο χρονικό διάστημα 8,3 μη-
νών.30 Η σημασία της HAART και του αριθμού των 
CD4+ κυττάρων υπογραμμίζεται επίσης σε μία 
προοπτική μελέτη 485 ασθενών με ARLs, που 
υποβλήθηκαν σε εντατική χημειοθεραπεία προ-
σαρμοσμένη για το στάδιο νόσου.24 Η ανάλυση 
των συμμεταβλητών έδειξε ότι σημαντικοί παρά-
γοντες για τη συνολική επιβίωση ήταν η HAART, 
το σκορ HIV (όπως ορίζεται με βάση την κατάστα-
ση του ασθενούς – PS, τη διάγνωση προ του AIDS, 
τον αριθμό των CD4 (<100 /μL) και, τέλος, το IPI.24 
Πιο πρόσφατα, μία έκθεση από τη Συνεργατική 
Ομάδα Παρατήρησης και Επιδημιολογικής Έρευ-
νας της HIV λοίμωξης στην Ευρώπη (COHERE), 
έδειξε ότι στους παράγοντες κινδύνου για θνησι-
μότητα στα ARLs περιλαμβάνονται ο μειωμένος 
αριθμός των CD4+ κυττάρων και το ιστορικό χρή-
σης ενδοφλέβιων ναρκωτικών.4

4. Η θεραπεία των νεοδιαγνωσθέντων 
λεμφωμάτων ARLs
Tα ARLs είναι επιθετικά λεμφώματα και περίπου 

το 80% των ασθενών διαγιγνώσκεται σε προχω-
ρημένο στάδιο της νόσου. Συνήθως, στους μι-
σούς ασθενείς συμμετέχει το γαστρεντερικό σύ-
στημα, ενώ σε ένα ποσοστό 30% διαπιστώνεται 
διήθηση του μυελού των οστών.3,14 Επιπλέον, πε-
ρίπου 5-20% των ασθενών με ARL έχουν διήθηση 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) κατά 
τη στιγμή της διάγνωσης του λεμφώματος, συνή-
θως με τη μορφή της λεμφωματώδους μηνιγγίτι-
δας.34 Δεν είναι σαφές αν οι ασθενείς με HIV λοί-
μωξη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λεπτομη-
νιγγικής συμμετοχής. Είναι πιο πιθανό ότι η υψη-
λή συχνότητα εμφάνισης της νόσου στο ΚΝΣ 
σχετίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εξωλεμ-
φαδενικής εντόπισης της νόσου και με τον ιστο-
λογικό τύπο του Burkitt λεμφώματος.35 Λεμφωμα-
τώδης μηνιγγίτιδα μπορεί επίσης να διαγνωσθεί 
κατά τη στιγμή της υποτροπής της νόσου, ιδιαίτε-
ρα σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
λεπτομηνιγγικής συμμετοχής και δεν αντιμετωπί-
στηκαν κατά την αρχική θεραπεία του λεμφώμα-
τος με προφυλακτική ενδορραχιαία έγχυση 
φαρμάκων.

Διάφορες προοπτικές μελέτες έχουν αναφερθεί 
σε κλασικά χημειοθεραπευτικά σχήματα, όπως τα 
CHOP (κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκρι-
στίνη και πρεδνιζόνη), m-BACOD (μεθοτρεξάτη, 
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μπλεομυκίνη, δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, 
βινκριστίνη και δεξαμεθαζόνη), ή εγχύσεις κυκλο-
φωσφαμίδης, δοξορουβικίνης και ετοποσί-
δης.6,7,23,36 Τα σχήματα αυτά έχουν δοκιμαστεί στα 
υψηλής κακοήθειας λεμφώματα DLBCL και Burkitt 
ή Burkitt-like, με μικρή διαφορά στα αποτελέσμα-
τα μεταξύ των διαφόρων ιστολογικών υποτύπων. 
Οι ασθενείς που ήταν πιθανότερο να επιτύχουν 
πλήρη ύφεση με χημειοθεραπεία ήταν εκείνοι 
που είχαν μικρότερο φορτίο νόσου, δεν είχαν 
συμμετοχή μυελού των οστών ή του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, ήταν ασυμπτωματικοί προ 
της εκδήλωσης του AIDS και είχαν καλή φυσική 
κατάσταση.

Η εισαγωγή της HAART έχει οδηγήσει σε εντυ-
πωσιακή βελτίωση της επιβίωσης και σε μείωση 
της νοσηρότητας και της θνητότητας στους ασθε-
νείς με ΑΙDS. Τα άτομα αυτά διαθέτουν πλέον ένα 
σχετικά ικανοποιητικό ανοσοποιητικό σύστημα, 
που είναι συγκρίσιμο με εκείνο των ΗΙV οροαρνη-
τικών ατόμων.21,37

Η χρήση της HAART έχει διευκολύνει τη χορήγη-
ση σταθερής δόσης ή ακόμα και εντατικής χημειο-
θεραπείας, με επαρκή ασφάλεια για τους ασθενείς 
με λεμφώματα ARLs. Η χρήση της HAART οδήγησε 
στην επιτυχή καταστολή του ιικού πολλαπλασια-
σμού και στη βελτίωση της ανοσολογικής κατά-
στασης των ασθενών, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με ARL μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με τη συνήθη δόση των πρωτο-
κόλλων θεραπείας λεμφώματος, χωρίς κίνδυνο βα-
ριάς τοξικότητας.10,23,38,39 Επιπλέον, οι ασθενείς με 
ARLs που λαμβάνουν χημειοθεραπεία εμφανίζουν 
πλέον ποσοστά συνολικής επιβίωσης συγκρίσιμα 
με εκείνα που καταγράφονται σε μη ανοσοκατε-
σταλμένους πληθυσμούς.21,23,24,40

Η συνεργατική ομάδα κλινικών δοκιμών (ΑΜC) 
για το ΑΙDS, που τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού 
Ιδρύματος για τον Καρκίνο των ΗΠΑ (NCI), έχει κα-
ταδείξει σε μελέτες της ότι πλήρεις δόσεις κυκλο-
φωσφαμίδης, δοξορουβικίνης, βινκριστίνης και 
πρεδνιζόνης (CHOP), με ταυτόχρονη λήψη HAART, 
έχουν βελτιώσει το ποσοστό πλήρους ύφεσης (CR) 
σε 48%, σε σχέση με 30% στην περίπτωση χορήγη-
σης μειωμένων δόσεων.33 Η Γερμανική ομάδα με-
λέτης των ARLs συμφωνεί επίσης με τα αποτελέ-
σματα της πλήρους δόσης CHOP σε ασθενείς με 
ARLs, σε μελέτη διαστρωμάτωσης για δύο ομάδες 
ταξινόμησης: αυτούς της ομάδας μικρού-μεσαίου 
κινδύνου (0-1 παράγοντες κινδύνου) και σε αυ-
τούς υψηλού κινδύνου (2-3 παράγοντες κινδύνου), 

βασιζόμενοι σε ταξινόμηση ανάλογα με τον αριθ-
μό των CD4+ (<50/μL), τις προηγηθείσες καιροσκο-
πικές λοιμώξεις και τη γενική κατάσταση του ασθε-
νή (PS≥3). Οι ασθενείς περιορισμένου κινδύνου εί-
χαν πλήρη ύφεση στο 79% του συνόλου, ανάλογη 
με εκείνη που επιτυγχάνεται σε HIV οροαρνητικούς 
ασθενείς με παρόμοια ιστολογικά επιθετικά λεμ-
φώματα, ενώ η ανταπόκριση (CR) στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου ήταν 29%.32 Πρόσφατες μελέτες 
από τη Γαλλική ομάδα Groupe d’Etude des 
Lymphomes de l’Adulte (GΕLΑ) και την Ιταλική 
Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT), 
αναφέρονται στα αποτελέσματα της χορήγησης 
εντατικής χημειοθεραπείας, ανάλογα με την ταξι-
νόμηση βάσει των παραγόντων κινδύνου των 
ασθενών με ARLs.30 Συνολικά, 485 ασθενείς τυχαιο-
ποιήθηκαν για να λάβουν χημειοθεραπεία μετά 
ταξινόμηση σύμφωνα με το HIV score, όπως έχει 
αναφερθεί παραπάνω: τη γενική κατάσταση (PS), 
το χρονικό διάστημα από τη διάγνωση του AIDS 
και αριθμό CD4+ κυττάρων <100/μL. Σε 218 ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου (HIV score 0) χορηγήθηκε 
ACVBP (δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, βινδε-
σίνη, μπλεομυκίνη, πρεδνιζολόνη) ή CHOP. Σε 177 
ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου (HIV score 1) χορη-
γήθηκε CHOP ή χαμηλής δόσης CHOP (LD-CHOP), 
ενώ σε 90 ασθενείς υψηλού κινδύνου (HIV score 
2-3) χορηγήθηκε LD-CHOP ή VS (βινκριστίνη και 
στεροειδή). Η πενταετής συνολική επιβίωση (OS) 
στην καλής πρόγνωσης ομάδα χαμηλού κινδύνου 
ήταν 51% για το ACVBP, έναντι 47% για το CHOP. 
Στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου τα ποσοστά OS 
ήταν 28% για το CHOP έναντι 24% για το LD-CHOP. 
Στην ομάδα υψηλού κινδύνου, τέλος, 11% για το 
LD-CHOP έναντι 3% για το VS. Σημαντικοί παράγο-
ντες για τη συνολική επιβίωση ήταν η λήψη HAART, 
το HIV score και το score IPI, και όχι τόσο το χημειο-
θεραπευτικό σχήμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
σε ασθενείς με ARL το HIV score, το score IPI και η 
HAART επηρεάζουν την επιβίωση. Αντίθετα, η 
εντατικοποίηση των χημειοθεραπειών τύπου 
CHOP δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωση.

Η παρεντερική συστηματική ΙV θεραπεία μπορεί 
να ξεπεράσει κάποια αντίσταση στα φάρμακα, κα-
θώς και τον αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό 
των επιθετικών λεμφωμάτων. Μία μελέτη παρεντε-
ρικής χορήγησης του σχήματος EPOCH (ετοποσί-
δη, πρεδνιζόνη, βινκριστίνη, κυκλοφωσφαμίδη και 
δοξορουβικίνη) σε 39 νεοδιαγνωσθέντες με ARL, 
ανέφερε CR στο 74% των ασθενών με μέσο όρο 
παρακολούθησης τους 53 μήνες, επιβίωση χωρίς 
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νόσο (Disease Free Survival, DFS) 92% και ολική 
επιβίωση (ΟS) 60%.9 Ένα εναλλακτικό σχήμα χη-
μειοθεραπείας που ενσωμάτωσε το σχήμα CΑV 
(κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη και ετοποσίδη), 
χρησιμοποιήθηκε από την Ανατολική Συνεργατική 
Ογκολογική (ECOG) στις ΗΠΑ. Στη μελέτη E1494 
συμμετείχαν 98 ασθενείς με ARLs. Μετά περίοδο 
παρακολούθησης δύο ετών, καταγράφηκε αντα-
πόκριση (CR) 45%, ενώ η επιβίωση άνευ αποτυχίας 
(Failure Free Survival, FFS) και η ολική επιβίωση 
(OS) ήταν 36% και 43%, αντίστοιχα.7

Μία σειρά από πρόσφατες κλινικές μελέτες 
έχουν επιδιώξει να συνδυάσουν τη χορήγηση του 
αντι-CD20 χιμαιρικού μονοκλωνικού αντισώμα-
τος ριτουξιμάμπη (R) σε ασθενείς με ARLs, μαζί με 
χημειοθεραπεία. Η προσπάθεια βασίστηκε σε με-
λέτες που δείχνουν τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων της θεραπείας από τη στιγμή που προ-
στέθηκε στη θεραπεία των λεμφωμάτων το αντι-
CD20 (σε ΗΙV οροαρνητικούς ασθενείς). Σε μία 
συγκεντρωτική ανάλυση τριών μελετών (προο-
πτικές μελέτες φάσης ΙΙ) για τα ARLs λεμφώματα, 
αξιολογήθηκε η προσθήκη του rituximab σε συν-
δυασμό με το σχήμα CAV. Η CR ήταν 70%, ενώ τα 
ποσοστά διετούς FFS και OS ήταν 59% και 64%, 
αντίστοιχα.39 Διαπιστώθηκε όμως αυξημένος κίν-
δυνος απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων. Συγκε-
κριμένα, καταγράφηκε ότι ποσοστό 14% των 
ασθενών διαγνώστηκαν με OIs κατά τη διάρκεια 
του σχήματος (ριτουξιμάμπη σε συνδυασμό με 
CDΕ) ή εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωσή του. 
Ποσοστό 8% των ασθενών απεβίωσε από λοιμώ-
δεις επιπλοκές. Στην πολυκεντρική μελέτη φάσης 
ΙΙΙ AMC 010, 150 ασθενείς με ARLs τυχαιοποιήθη-
καν σε αναλογία 2:1 να λάβουν CHOP με rituximab 
ή μόνο CHOP.10 Τα αποτελέσματα ήταν προκλητι-
κά. Με μέση διάρκεια παρακολούθησης τις 137 
εβδομάδες, υπήρχε μία μη στατιστικά σημαντική 
τάση για βελτίωση του χρόνου για εξέλιξη της νό-
σου (Time To Progression) για το σκέλος με το μο-
νοκλωνικό, σε σχέση με την ομάδα χωρίς 
rituximab (125 εβδομάδες έναντι 85 εβδομάδων), 
της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου 
(Progression Free Survival, PFS: 45 εβδομάδες 
έναντι 38 εβδομάδων), καθώς και της ολικής επι-
βίωσης OS (139 εβδομάδες έναντι 110 εβδομά-
δων). Η επιβίωση επηρεάζεται σημαντικά από τα 
CD4+ και το IPI score. Αν και υπήρχε μία τάση για 
υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης για τους 
ασθενείς που έλαβαν rituximab (58% έναντι 47%, 
P=0,147), καταγράφηκαν επίσης περισσότεροι 

θάνατοι που οφείλονταν σε λοιμώξεις στην ομά-
δα με το rituximab (14% έναντι 2%, P=0,027), με 
την πλειονότητα των θανάτων αυτών να αφορά 
σε ασθενείς με αριθμό CD4+ <50/μL κατά την 
έναρξη της μελέτης.

Σε αντίθεση με την AMC 010, μία μελέτη φάσης 
ΙΙ από τη Γαλλία δεν έδειξε αύξηση του κινδύνου 
απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων κατά τη θερα-
πεία νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ARLs, όταν 
έλαβαν θεραπεία με σχήμα R-CHOP.10 Σε αυτή την 
ομάδα 61 ασθενών με R-CHOP σημειώθηκε αντα-
πόκριση (CR) 77% και διετής επιβίωση 75%, με 
έναν μόνο θάνατο ασθενούς να αποδίδεται σε 
λοίμωξη.

Το rituximab έχει επίσης αξιολογηθεί σε συνδυ-
ασμό με χορήγηση σχήματος ΕPΟCΗ. Σε τυχαιο-
ποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ (AMC 034), το rituximab 
χορηγήθηκε ταυτόχρονα (λίγο πριν από κάθε κύ-
κλο χημειοθεραπείας EPOCH) ή μία φορά την 
εβδομάδα διαδοχικά (για σύνολο 6 εβδομάδων), 
αφού όμως είχαν ολοκληρωθεί οι κύκλοι χημειο-
θεραπείας (4-6 κύκλοι) για τους ασθενείς με 
ARLs.12 Στο σκέλος της σύγχρονης χορήγησης η 
ανταπόκριση (CR) ήταν 73%, σε σύγκριση με CR 
55% στο σκέλος της διαδοχικής χορήγησης 
(sequential arm). Η τοξικότητα ήταν παρόμοια 
στα 2 σκέλη, αν και οι ασθενείς (στο σκέλος της 
σύγχρονης χορήγησης) με CD4+ <50/μL κατά την 
έναρξη της θεραπείας είχαν υψηλό ποσοστό θα-
νάτου από λοιμώξεις. Οι ερευνητές συμπέραναν 
ότι η σύγχρονη έγχυση rituximab με το σχήμα 
ΕPΟCΗ είναι ένα αποτελεσματικό σχήμα για τους 
ασθενείς με ARLs και χρήζει περαιτέρω αξιολόγη-
σης. Είναι όμως σαφές ότι απαιτείται προσοχή για 
τους ασθενείς με σοβαρή ανοσοανεπάρκεια.

Για να συνοψίσουμε, το rituximab έχει αποδειχθεί 
ότι βελτιώνει τα ποσοστά ανταπόκρισης και τη συ-
νολική επιβίωση ασθενών χωρίς HIV λοίμωξη με επι-
θετικό λέμφωμα (NHL), που αντιμετωπίζονται κλα-
σικά με CHOP, χωρίς να παρατηρείται αυξημένος 
κίνδυνος λοιμωδών επιπλοκών. Το rituximab, όταν 
χορηγείται διαδοχικά με χημειοθεραπεία, συνδέεται 
με βελτίωση του ελέγχου της νόσου σε ασθενείς με 
ARLs. Ωστόσο, σε μία ενιαία κλινική δοκιμή, η χρήση 
του rituximab μπορεί να συνδυαστεί με υψηλότερο 
κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης σε σχέση με αυτόν που 
έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με NHL που είναι αρ-
νητικοί ως προς τον HIV. Πιο πρόσφατες μελέτες σε 
ARLs, που συνδυάζουν τη χημειοθεραπεία με το 
rituximab, δεν έχουν ανιχνεύσει αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου που να οφείλεται σε λοιμώδεις επιπλοκές.
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Οι περισσότεροι ογκολόγοι συμφωνούν με την 
προσθήκη του rituximab στα χημειοθεραπευτικά 
σχήματα. Σημειώνουν όμως ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση χορήγησης 
rituximab σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς, με αριθμό CD4+ μικρότερο από 50/μL. 
Υπάρχουν ώριμα πλέον αποτελέσματα από μελέ-
τη του ECOG που τυχαιοποιεί HIV οροαρνητικούς 
ασθενείς με λέμφωμα DLBCL σε θεραπευτικά σκέ-
λη R-EPOCH και R-CHOP, που πιθανόν να επηρεά-
σουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζο-
νται μελλοντικά τα ARLs.41 Το R-CHOP είναι ένα 
πρακτικό στη χορήγησή του σχήμα με το οποίο 
είναι εξοικειωμένοι οι επιστήμονες, ενώ κανένα 
άλλο σχήμα δεν ξεπέρασε το R-CHOP ως προς 
την αποτελεσματικότητα για τη θεραπεία του 
DLBCL λεμφώματος. Ωστόσο, ογκολόγοι οι οποίοι 
έχουν σημαντική εμπειρία στη χημειοθεραπεία 
μπορεί να επιλέξουν το R-EPOCH, στηριζόμενοι 
στα αισιόδοξα μηνύματα από μελέτες φάσης ΙΙ.

Αρκετές κλινικές δοκιμές αξιολόγησης νέων 
συνδυασμών χημειοθεραπευτικών με βιολογι-
κούς παράγοντες για την αντιμετώπιση ασθενών 
με ARL, απαριθμούνται στον Πίνακα 2.

Η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη χορήγηση 
HAART, σε σχέση με τη χημειοθεραπεία, έχει αξιο-
λογηθεί σε πολλές κλινικές δοκιμές, αλλά χωρίς 
σαφείς απαντήσεις. Σε μία μικρή μελέτη, στην 
οποία συμμετείχαν ασθενείς με λέμφωμα ARL, η 
εισαγωγή της αντιρετροϊικής θεραπείας ήταν 
ένας σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια 
για επίτευξη CR.38 Μία πιο πρόσφατη μελέτη αξιο-
λόγησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικό-
τητας της λιποσωμιακής δοξορουβικίνης, σε αντι-
κατάσταση της κλασικής δοξορουβικίνης στο 
σχήμα CHOP, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο 
έλεγχο του HIV, ανέδειξε σημαντική βελτίωση της 
επιβίωσης. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η ύφε-
ση επετεύχθη ανεξάρτητα από τον έλεγχο του 

HIV.23 Η μελέτη AMC 010 αναφέρεται στη σκοπι-
μότητα του συνδυασμού R-CHOP με σύγχρονη 
χορήγηση HAART σε 65 ασθενείς. Μία μόνο και-
ροσκοπική λοίμωξη συνέβη κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας. Η κάθαρση της κυκλοφωσφα-
μίδης ήταν μειωμένη σε σύγκριση με ιστορικούς 
μάρτυρες, χωρίς όμως κλινική σημασία. Επιπλέον 
μελέτες βασιζόμενες σε CHOP σχήματα χημειοθε-
ραπείας και HAART έχουν αποφέρει αποτελέσμα-
τα με μέση επιβίωση περίπου 2 χρόνια.27,29,42 Για 
τους ασθενείς που συνεχίζουν HAART, ενώ υπο-
βάλλονται σε χημειοθεραπεία, ο αριθμός των 
CD4+ κυττάρων μπορεί να μειωθεί κατά 50%, οι 
τιμές όμως σταδιακά βελτιώνονται και συνήθως 
επανέρχονται στα αρχικά επίπεδα μέσα σε 6 μή-
νες έως 1 έτος από την ολοκλήρωση της θεραπεί-
ας για το λέμφωμα.43 Για τους ασθενείς που συνε-
χίζουν να λαμβάνουν HAART κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας, η ικανότητα αντιγραφής του 
ιού τείνει να καταστέλλεται σε επίπεδα κάτω από 
τα όρια ανίχνευσης.

Έχει όμως μελετηθεί και η χορήγηση χημειοθε-
ραπείας χωρίς ταυτόχρονη αντιρετροϊική θερα-
πεία, στην εποχή της HAART. Οι λόγοι για την πα-
ράλειψη της HAART περιλαμβάνουν τις ανησυχίες 
των επιστημόνων για τυχόν αλληλεπιδράσεις με 
τη χημειοθεραπεία και κακή συμμόρφωση του 
ασθενούς λόγω ναυτίας ή εμέτων. Αυτό θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε αυξημένη τοξικότητα και 
σε εμφάνιση αντοχής του HIV. Στη μελέτη από το 
ΝCΙ για το σχήμα EPOCH, το ιικό φορτίο αυξήθηκε 
και ο αριθμός των CD4+ κυττάρων μειώθηκε, ενώ 
οι ασθενείς ελάμβαναν τη χημειοθεραπεία. Σύ-
ντομα όμως και οι δύο παράμετροι βελτιώθηκαν 
με την επανεισαγωγή της HAART, μετά την ολο-
κλήρωση της χημειοθεραπείας.12 Στα χέρια των 
έμπειρων ερευνητών, η προσωρινή διακοπή της 
HAART για 4-6 μήνες, ενώ οι ασθενείς λαμβάνουν 
χημειοθεραπεία, δεν φαίνεται να οδηγεί σε 

Πίνακας 2. Ενεργά πρωτόκολλα κλινικών μελετών χορήγησης χημειοθεραπευτικών σχημάτων για θεραπεία 
λεμφωμάτων ARLs και αξιολόγησή τους.

Study identifier Phase Study regimen Start date Primary endpoint

NCT00006436 II EPOCH and Rituximab in ARL October 2000 PFS

NCT00598169 (AMC 053) I/II Bortezomib, Ifosfamide, Carboplatin,  
and Etoposide ± Rituximab in relapsed ARL

November 2007 ORR and safety

NCT01092182 II Dose-adjusted R-EPOCH in Burkitt or c-MYC+DLBCL February 2010 PFS, EFS, and OS

NCT01193842 (AMC 075) I/II R-CHOP or R-EPOCH ± Vorinostat  
in AIDS-related DLBCL

October 2010 ORR, MTD, and 
toxicity
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επιβλαβείς για το ανοσολογικό σύστημα συνέπει-
ες. Είναι, ως εκ τούτου, αποδεκτό ότι μπορεί να 
ανασταλεί η χορήγηση της HAART για ένα σύντο-
μο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, ενώ οι 
ασθενείς λαμβάνουν χημειοθεραπεία για το λέμ-
φωμα. Δεν υπάρχουν πάντως μελέτες άμεσης 
(head-to-head) σύγκρισης των δύο προσεγγίσε-
ων, δηλαδή της χορήγησης ή μη HAART ταυτό-
χρονα με τη χημειοθεραπεία. Η παράλληλη χορή-
γηση HAART και χημειοθεραπείας φαίνεται ιδιαί-
τερα ελκυστική για ασθενείς με χαμηλό αριθμό 
CD4+ κυττάρων κατά τη διάγνωση του λεμφώμα-
τος, για άτομα με ιστορικό καιροσκοπικών λοιμώ-
ξεων ή άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με το 
AIDS, καθώς και για τους ασθενείς εκείνους στους 
οποίους επιδιώκεται η επίτευξη μη ανιχνεύσιμου 
ιικού φορτίου με την HAART.

5. Θεραπεία για λεμφώματα Burkitt και 
Burkitt-like NHL
Οι προοπτικές μελέτες για τα ARLs γενικά ανα-

φέρονται σε ιστολογικούς τύπους λεμφωμάτων 
υψηλής κακοήθειας, δηλαδή DLBCL και λέμφωμα 
Burkitt ή Burkitt-like, με μικρή διαφορά ως προς 
την έκβαση μεταξύ αυτών των υποτύπων. Αντί-
θετα, δύο αναδρομικές μελέτες έδειξαν σημαντι-
κά υποδεέστερα αποτελέσματα για την ομάδα 
των λεμφωμάτων Burkitt σε ασθενείς με ΑΙDS 
στην εποχή της HAART, σε σύγκριση με την ομά-
δα των λεμφωμάτων DLBCL που συνδέονται με 
τον HIV, όταν για τη θεραπεία τους χρησιμοποι-
ούνται σχήματα CHOP ή like-CHOP.44 Η διάμεση 
επιβίωση ήταν 5,7 μήνες και 8 μήνες για τα άτομα 
με λέμφωμα Burkitt, σε σύγκριση με 43,2 μήνες 
και 22 μήνες για τα άτομα με DLBCL που έλαβαν 
CHOP-like χημειοθεραπεία στην εποχή της 
HAART. Μικρή αναδρομή και μελέτες φάσης ΙΙ 
του λεμφώματος Burkitt που συνδέεται με το 
AIDS έδειξαν τη σκοπιμότητα της εντατικοποίη-
σης των πρωτοκόλλων, με αύξηση της δόσης 
(ένταση σχημάτων), με ή χωρίς HAART, με ποσο-
στά ανταπόκρισης περίπου 70%.25,45 Επιπλέον, το 
ΝCΙ παρουσίασε πρόσφατα τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα της χορήγησης 3 κύκλων με προ-
σαρμοσμένες δόσεις του σχήματος R-EPOCH, σε 
συνδυασμό με προφυλακτική θεραπεία ενδορ-
ραχιαία του ΚΝΣ, για οκτώ ασθενείς με AIDS που 
εμφάνισαν λέμφωμα Burkitt.46 Όλοι οι ασθενείς 
πέτυχαν CR και παρέμειναν σε ύφεση, με μέσο 
όρο παρακολούθησης τα 4 έτη. Αυτά τα προκα-
ταρκτικά, αλλά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 

οδήγησαν τους ερευνητές να επανεξετάσουν την 
καλύτερη στρατηγική για τη θεραπεία των HIV 
οροθετικών ασθενών με λέμφωμα Burkitt. Η με-
λέτη AMC 048 ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτε-
λέσματα της θεραπείας ασθενών με AIDS που 
εμφάνισαν λέμφωμα Burkitt και, σε μελέτη φά-
σης ΙΙ, θεραπεύτηκαν με υψηλές δόσεις, λαμβά-
νοντας σχήμα χημειοθεραπείας μικρής διάρκειας 
που αποτελείται από rituximab, κυκλοφωσφαμί-
δη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη, κυταραβίνη και 
ενδορραχιαία μεθοτρεξάτη, ιφωσφαμίδη, και 
ετοποσίδη (Ε-CODOX-M/IVAC). Τα τελικά αποτε-
λέσματα της μελέτης αυτής δεν έχουν ακόμα 
ανακοινωθεί. Για τους ασθενείς με AIDS και λέμ-
φωμα Burkitt που έχουν ικανοποιητικό δείκτη 
Karnofsky, με επαρκή αριθμό CD4+ κυττάρων 
και καλά ελεγχόμενο ιικό φορτίο, συνιστάται γε-
νικά μία εντατική αγωγή χημειοθεραπείας, παρό-
μοια με αυτήν που υιοθετείται σε ασθενείς με 
λέμφωμα Burkitt που είναι αρνητικοί στον HIV.

6. Η θεραπεία του υποτροπιάζοντος ARL
Η βέλτιστη χημειοθεραπεία για ασθενείς που 

υποτροπιάζουν ή εμφανίζουν ανθεκτική νόσο 
δεν έχει καθοριστεί. Οι ασθενείς αυτοί συνήθως 
αντιμετωπίζονται με θεραπευτικά σχήματα που 
χρησιμοποιούνται για αρνητικούς στον HIV ασθε-
νείς με υποτροπή ή ανθεκτικό επιθετικό λέμφω-
μα, όπως ιφωσφαμίδη, σισπλατίνη και ετοποσίδη 
(ICE), ή το σχήμα ετοποσίδης, solumedrol, υψηλής 
δόσης κυταραβίνης και πλατίνας (ESHAP).47,48 Οι 
ασθενείς αυτοί μπορεί επίσης να οδηγηθούν σε 
αυτόλογη μεταμόσχευση περιφερικών βλαστι-
κών κυττάρων (ASCT), μετά από χημειοθεραπεία 
υψηλής δόσης (μεγαθεραπεία, HDCT), εφόσον 
βέβαια έχουν χημειοευαίσθητη νόσο και δεν 
έχουν εξαντλήσει τις θεραπευτικές επιλογές της 
HAART. Η HAART είναι εφικτή σε όλη τη διαδικα-
σία της μεταμόσχευσης. Σε μία αναφορά, 16 από 
19 ασθενείς παρέμειναν σε ύφεση μετά από 2 
χρόνια συστηματικής παρακολούθησης.49 Οι λοι-
μώδεις επιπλοκές ήταν συγκρίσιμες με εκείνες 
που έχουν αναφερθεί σε HIV-αρνητικούς ασθε-
νείς με NHL λεμφώματα που υποβλήθηκαν σε 
ASCT και δεν παρατηρήθηκε μακροπρόθεσμη 
επιδείνωση στη λειτουργία του ανοσοποιητικού. 
Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στη θεραπεία του υποτροπιάζο-
ντος ARL με τη χρήση δεύτερης γραμμής χημειο-
θεραπευτικών σχημάτων, ενώ μετά συνέχισαν με 
HDCT και ASCT.50-52 Μεταξύ των 68 ARL ασθενών 
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που υποβλήθηκαν σε HDCT/ASCT από 20 ιδρύμα-
τα σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των ετών 1999 και 
2004, τα ποσοστά PFS και OS ήταν 56,5% και 61%, 
αντίστοιχα, με μέσο διάστημα παρακολούθησης 
τους 32 μήνες.53 Σε μία προοπτική μελέτη της 
στρατηγικής HDCT/ASCT που πραγματοποιείται 
από την ομάδα GICAT, 27 από τους 50 ασθενείς 
που συμμετείχαν υποβλήθηκαν σε ASCT.54 Η ανά-
λυση με βάση την πρόθεση για θεραπεία έδειξε 
βελτιωμένες τιμές διάμεσης OS στους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ASCT, σε σύγκριση με εκεί-
νους που δεν υποβλήθηκαν (44 έναντι 33 μήνες). 
Η ανταπόκριση στη θεραπεία επηρεάζει σημαντι-
κά τη συνολική επιβίωση (OS). Επιπλέον, ερευνη-
τές της AMC χρησιμοποίησαν ένα προπαρασκευ-
αστικό σχήμα μειωμένης δόσης από του στόμα-
τος ή ενδοφλέβια του σκευάσματος βουσουλφά-
νη, σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη, ως προ-
παρασκευαστικό σχήμα για ASCT σε ασθενείς με 
υποτροπιάζοντα ARL και Hodgkin λέμφωμα.52 Ο 
μέσος χρόνος για την επίτευξη απόλυτου αριθμού 
ουδετεροφίλων μεγαλύτερου από 0,5 × 109 /L 
ήταν 11 ημέρες (εύρος 9-16 ημέρες). Ο διάμεσος 
χρόνος για την επίτευξη αριθμού αιμοπεταλίων 
20 × 109 /L, χωρίς υποστήριξη με μεταγγίσεις, 
ήταν 13 ημέρες (εύρος 6-57 ημέρες). Ένας ασθε-
νής απεβίωσε την 33η ημέρα μετά την ASCT ως 
αποτέλεσμα φλεβοαποφρακτικής νόσου με ανε-
πάρκεια ήπατος, νεφρών και πολυοργανική ανε-
πάρκεια. Δεν καταγράφηκε κανένα άλλο θανατη-
φόρο συμβάν που να σχετίζεται με τοξικότητα, 
ενώ αναφέρεται ότι 10 από 19 (53%) ασθενείς που 
αξιολογήθηκαν ήταν σε πλήρη ύφεση κατά την 
ημέρα 100.

Πρόσφατα, ερευνητές από το City of Hope συ-
νέκριναν τις εμπειρίες τους από τη θεραπεία 29 
ασθενών με υποτροπιάζοντα ή εξελισσόμενα αν-
θεκτικά ARLs. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ASCT 
και συγκρίθηκαν με μάρτυρες χωρίς ΗΙV λοίμωξη, 
που επίσης υποβλήθηκαν σε ΑSCT. Ελήφθησαν 
υπόψη η ηλικία, το φύλο, η ιστολογία και το στά-
διο νόσου του λεμφώματος NHL.55 Η μέση ηλικία 
των ασθενών με ARLs ήταν 42 έτη και οι ιστολογι-
κοί τύποι που κυριαρχούσαν ήταν DLBCL/ανα-
πλαστικό από μεγάλα κύτταρα (16 ασθενείς) και 
Burkitt (11 ασθενείς). Το σχήμα προετοιμασίας συ-
νήθως ήταν το CBV (κυκλοφωσφαμίδη 100 mg/
kg, καρμουστίνη 450 mg/m2 και ετοποσίδη 60 
mg/kg). Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφύτευση 
ήταν 10 ημέρες (εύρος 5-19 ημέρες). Η σχετιζόμε-
νη με τη θεραπεία τοξικότητα μεταξύ των δύο 

ομάδων ήταν συγκρίσιμη, ενώ η διετής συνολική 
επιβίωση ήταν ίδια και για τις δύο ομάδες (75%).

Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν επίσης ανακοινώ-
σει αποτελέσματα για 53 οροθετικούς και 53 ορο-
αρνητικούς ασθενείς με λέμφωμα, οι οποίοι υπο-
βλήθηκαν σε ASCT.20 Η επίπτωση στις παραμέ-
τρους PFS και OS ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
ασθενείς με HIV λοίμωξη θα πρέπει να οδηγού-
νται σε ASCT με τα ίδια κριτήρια που υιοθετήθη-
καν και καθιερώθηκαν για τους οροαρνητικούς 
ασθενείς με NHL. Επιπλέον, η μακροχρόνια παρα-
κολούθηση των ασθενών με ARLs που υποβλήθη-
καν σε ASCT έδειξε θνητότητα μη σχετιζόμενη με 
υποτροπή 11% έναντι 4% των οροαρνητικών 
ασθενών (P=0,18), διετή DFS επιβίωση 76% έναντι 
56% (P=0,33) και διετή σημειακή εκτίμηση του ΟS 
74% έναντι 75% (P=0,93). Φαίνεται λοιπόν ότι τα 
αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα των 
αντιστοίχων ελέγχων σε HIV αρνητικούς ασθενείς 
με NHL.55 Οι μελέτες αυτές είναι προκαταρκτικές, 
έχει όμως συσσωρευτεί ικανός αριθμός αναφο-
ρών για την ASCT σε λεμφώματα ARLs.20,52,56-59 Οι 
μεγαλύτερες μελέτες (μερικές από τις οποίες βρί-
σκονται σε εξέλιξη, Πίνακας 3) έχουν ανάγκη με-
γαλύτερου χρόνου παρακολούθησης, ώστε να 
προσδιοριστεί καλύτερα το βέλτιστο σχήμα προ-
ετοιμασίας για τα ARLs και να περιγραφούν καλύ-
τερα τα κριτήρια επιλογής των ασθενών.

Η γονιδιακή θεραπεία είναι μία αναδυόμενη τε-
χνογνωσία, η οποία υπόσχεται πολλά για τους 
ασθενείς με υποτροπιάζον ARL. Πρόσφατα μετα-
μοσχεύθηκαν σε 4 τέτοιους ασθενείς στελεχιαία 
κύτταρα περιφερικού αίματος που εκφράζουν 
σταθερά έναν ξενιστή ιού με την ικανότητα να 
κωδικοποιεί RNAs με ιδιότητες αντι-ΗΙV. Οι ασθε-
νείς είχαν ενταχθεί σε πρωτόκολλο θεραπείας αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης, μετά από σχήμα μεγα-
θεραπείας (υψηλής δόσης).60 Κάθε ασθενής έλαβε 
γονιδιακά τροποποιημένα προγονικά αιμοποιητι-
κά κύτταρα που εκφράζουν 3 είδη ολιγομεριδίων 
RNA με ιδιότητες αντι-HIV (tat/rev short hairpin 
RNA, TAR decoy και CCR5 ριβοζύμη). Τα γονιδιακά 
τροποποιημένα κύτταρα δεν έδειξαν διαφορές 
ως προς τη δυναμική τους για αιμοποιία, σε σύ-
γκριση με μη τροποποιημένα (non transduced) 
κύτταρα. Την ημέρα 11 και οι τέσσερεις ασθενείς 
είχαν επιτυχή εμφύτευση του μοσχεύματος, με 
μία σταθερή έκφραση του φορέα, ο οποίος φαίνε-
ται ότι εισήγαγε μικρά παρεμβαλλόμενα τμήματα 
RNA, καθώς και ριβοένζυμα.



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2013; 21(1):11-24

Α. Παρχαρίδου και συν.

20

7. Υποστηρικτική φροντίδα και 
απώτερες επιπλοκές από τη θεραπεία
Τα μέτρα υποστήριξης και φροντίδας των ασθε-

νών με ARLs είναι ουσιώδους και θεμελιώδους 
σημασίας. Η συνετή χρήση των αυξητικών αιμο-
ποιητικών παραγόντων των κοκκιοκυττάρων, 
όπως το νεότερο σκεύασμα υπό την πεγκυλιωμέ-
νη μορφή (Peg G-CSF), μπορεί να βοηθήσει σημα-
ντικά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και 
της ουδετεροπενίας που απασχολεί.

Η Aμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA), εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πα-
ρόχους ιατρικών συνταγών και κατευθυντήριων 
οδηγιών ότι οι παράγοντες διέγερσης της ερυ-
θροποίησης (darbepoetin alfa και epoetin alfa) 
συνδέονται με υψηλό ποσοστό θρομβώσεων σε 
ασθενείς με καρκίνο.61 Για τους ασθενείς αυτούς, η 
χρήση των παραγόντων διέγερσης της ερυθρο-
ποίησης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένο 
κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου, ακόμα και θανά-
του.62 Έως ότου αξιολογηθούν τα προβλήματα 
αυτά πλήρως, είναι προτιμότερο οι ασθενείς να 
μεταγγίζονται με συμπυκνωμένα ερυθρά αιμο-
σφαίρια, όταν παρουσιάσουν αναιμία.

Για να ελαχιστοποιηθεί η καρδιακή τοξικότητα 
κατά τη θεραπεία των ασθενών με ARL έχουν 
χρησιμοποιηθεί πεγκυλιωμένη, καθώς και λιπο-
σωμική ανθρακυκλίνη, σκευάσματα τα οποία 
μπορεί να προσφέρουν μερικά από τα οφέλη της 

εγχεόμενης δοξορουβικίνης, χωρίς μάλιστα την 
ανάγκη να συνδέονται οι ασθενείς με επαχθείς 
αντλίες έγχυσης για όσο διάστημα διαρκεί η χο-
ρήγησή της. Μελέτες ενιαίου φορέα πρότειναν 
ότι η αντικατάσταση της κλασικής δοξορουβικί-
νης από τις λιποσωμικές ανθρακυκλίνες στα 
πρωτόκολλα για τα λεμφώματα ήταν ασφαλής 
και αποτελεσματική.23,63 Στη μελέτη AMC 047 
αντικαταστάθηκε η δοξορουβικίνη με λιποσωμι-
κή μορφή, κατά τη χορήγηση του R-CHOP σχή-
ματος σε ασθενείς με ARL.64 Ωστόσο, επιτεύχθη-
κε ένα απογοητευτικό ποσοστό ανταπόκρισης 
(μόλις 37%).

Οι λοιμώδεις επιπλοκές που εμφανίζονται κατά 
τη διάρκεια περιόδων παρατεταμένης ουδετερο-
πενίας και που συνδέονται με τη θεραπεία των 
ARL μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με την προφυ-
λακτική χορήγηση αντιμικροβιακών και αντιμυ-
κητιακών (φθοριοκινολόνες και αζόλες). Όλοι οι 
ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για 
Pneumocystis jirovecii (π.χ. δαψόνη, εισπνεόμενη 
πενταμιδίνη, ατοβακόνη), ανεξάρτητα από τον 
αρχικό αριθμό των CD4+ κυττάρων. Η τριμεθο-
πρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη χρησιμοποιείται σπά-
νια, λόγω της δυνατότητάς της να επιδεινώσει τη 
μυελοκαταστολή.

Επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής 
μετά τη χημειοθεραπεία, αναδύονται απώτερες 
επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία και 

Πίνακας 3. Ενεργείς κλινικές μελέτες και πρωτόκολλα αξιολόγησης της μεταμόσχευσης με αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα σε οροθετικούς ασθενείς με λέμφωμα.

Study identifier Phase Study Start date Primary endpoint

NCT00345865 II Cyclophosphamide + TBI versus carmustine, 
cyclophosphamide and etoposide conditioning 

followed by ASCT in AIDS-related NHL or HL

November 2005 DFS and OS

NCT00641381 II Carmustine, Etoposide, Cyclophosphamide and 
ASCT in ARL

March 2000 Feasibility and 
toxicity

NCT00858793 I/II HDT and transplantation og gene-modified 
ASCT for high-risk ARL

October 2008 Adverse events

NCT00968630 II Immune response after HSCT in HIV-positive 
patients with hemalologic cancer

August 2009 HIV-specific 
immune response

NCT01045889 II R-CHOP followed by HDT and ASCT January 2007 OS

NCT01141712 (AMC 071) II HDT (BEAM) and ASCT in ARL February 2011 OS

NCT01410344 II Allogeneic HSCT for hematlogical cancers and 
myelodysplastic syndromes in HIV-infected 

individuals

September 2011 NRM

TBI: total body irradiation; NHL: non-Hodgkin's lymphoma; HL: Hodgkin's lymphoma; DFS: disease-free survival; OS: overall survival; HDT: high-dose therapy, ASCT: autologous stem cell transplant, 
HSCT: hematopoietic stem cell transplant; R-CHOP: rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone; BEAM: carmustine, etoposide, cytarabine, melphalan; NRM: nonrelapse mortality.
Source: http://clinicaltrials.gov/.
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δημιουργούν προβληματισμό και σοβαρές ανη-
συχίες. Έχει αναφερθεί οξεία μυελογενής λευχαι-
μία (με μοριακή βλάβη που αφορά στο γονίδιο 
MLL στη θέση 11q21) σε ασθενή με HIV λοίμωξη, 
48 μήνες μετά τη θεραπεία με R-EPOCH για ARL.65 
Ομοίως, έχουν αναφερθεί τρεις περιπτώσεις δευ-
τεροπαθούς κακοήθειας σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε ASCT.53 Παραμένει άγνωστο αν ο 
συντελεστής των δευτεροπαθών κακοηθειών 
συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο της HIV λοίμωξης ή 
πρόσθετων μοριακών βλαβών.

8. Συμπεράσματα και παρατηρήσεις
Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν σαφώς ότι 

η συχνότητα εμφάνισης ARL έχει μειωθεί μετά την 
εισαγωγή της HAART στους ασθενείς με AIDS. Εί-
ναι σαφής η βελτίωση των παραμέτρων επιβίω-
σης με τη χρήση της χημειο-ανοσοθεραπείας για 
την πιο συχνή υποκατηγορία των ARL, το λέμφω-
μα DLBCL. Παράλληλα, πολλές κλινικές δοκιμές 
φάσης ΙΙ δείχνουν καλά αποτελέσματα από την 
εποχή των σχημάτων R-CHOP, ή την R-εποχή. Τα 
ποσοστά ανταπόκρισης (CR) για τους ασθενείς με 
καλή πρόγνωση φαίνεται να είναι συγκρίσιμα με 
αυτά των μη οροθετικών για HIV ασθενών με λέμ-
φωμα DLBCL. Η αυξημένη τοξικότητα που παρα-
τηρείται όταν συγχορηγείται ανοσοθεραπεία 
μπορεί να περιοριστεί με καλύτερη υποστηρικτι-
κή αγωγή και επιμέλεια. Σε αυτές περιλαμβάνο-
νται η χρήση των αυξητικών παραγόντων G-CSF, 
η προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών και η χορή-
γηση HAART κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, βελτιώνοντας 
έτσι τη συνολική επιβίωση των ασθενών με ARL. 
Βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές μελέτες διερεύνη-
σης του ρόλου της αυτόλογης και αλλογενούς με-
ταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσας ή ανθεκτι-
κής μορφής ARL. Τέλος, αποτελεί πρόκληση το 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής με τη χρήση νέων 
αποτελεσματικών σχημάτων χημειοθεραπείας, 
καθώς και η αντιμετώπιση των απώτερων επιπλο-
κών που προκύπτουν.

Συντομογραφίες
AIDS: Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
 HAART: Υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊική 
θεραπεία
ARL: Σχετιζόμενα με το AIDS λεμφώματα
HIV: Ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
OIs: Καιροσκοπικές λοιμώξεις
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Θεραπευτικές επιλογές για τη βακτηριακή προστατίτιδα 
Κ. Σταματίου,2 Ο. Ζαρκωτού,1 Γ. Χρύσος,3 Κ. Θέμελη-Διγαλάκη,1 Α. Λαμπρακόπουλος2

Περίληψη
Καθώς η οξεία προστατίτιδα είναι σχετικά σπάνια, δεν υπάρχουν μελέτες με μεγάλες σειρές ασθενών 
που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων αντιμικροβιακών. Στην πραγματικότητα 
όμως, δεδομένης της κατάργησης του αιματοπροστατικού φραγμού από τη φλεγμονή, όλα τα αντι-
βιοτικά είναι θεωρητικά ισάξια σε αποτελεσματικότητα. Έτσι, η θεραπεία της οξείας προστατίτιδας 
δεν παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες και μπορεί να αρχίσει με ένα ευρέος φάσματος αντιβιοτι-
κό, έως ότου η καλλιέργεια των ούρων επιβεβαιώσει τον παθογόνο οργανισμό και τις ευαισθησίες 
του, και επιτρέψει μια πιο στοχευμένη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις επιλέγονται αρχικά οι κινολόνες και χορηγούνται για 14 μέρες. Σε ασθενείς με έντονη δυσουρία 
πρέπει να χορηγούνται a-blockers και να αποφεύγονται παυσίπονα, που θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν δυσκοιλιότητα και να επιδεινώσουν την κατακράτηση των ούρων. Η κένωση της κύστης επι-
βάλλεται μόνον εάν υπάρχει έντονη απόφραξη και πρέπει να γίνεται μόνο με υπερηβικό καθετήρα ή 
καθετήρα κύστεως μικρού διαμετρήματος.
Η θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί η αποτελεσματικότητα πολλών 
αντιβιοτικών είναι περιορισμένη, λόγω της αδυναμίας τους να διαπεράσουν το προστατικό επιθήλιο. 
Έτσι, τα αντιβιοτικά που ενδείκνυνται είναι τα μακρολίδια, οι τετρακυκλίνες, η τριμεθοπρίμη-σουλ-
φαμεθοξαζόλη και οι κινολόνες. Οι κινολόνες, και μάλιστα οι νεώτερες, εμφανίζουν μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα. Η οφλοξασίνη, η λεβοφλοξασίνη και η προυλιφλοξασίνη έχουν ευρύτερο φάσμα, 
που περιλαμβάνει και τα ενδοκυττάρια παθογόνα. Στόχος της θεραπείας της χρόνιας βακτηριακής 
προστατίτιδας δεν είναι μόνον η εκρίζωση των παθογόνων βακτηρίων, αλλά και η πρόληψη της υπο-
τροπής και για το λόγο αυτό η θεραπεία πρέπει να είναι μακροχρόνια. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη 
χορήγηση αντιβιοτικών συνδέεται με την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών και βακτηριακής αντο-
χής. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται ένα βραχυχρόνιο σχήμα (2 εβδομάδων) και έλεγχος της αποτελε-
σματικότητας με καλλιέργεια. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης συστήνεται συνέχιση της αγωγής για 
ένα συνολικό διάστημα 4 εβδομάδων. Σε συνδυασμό με τα αντιβιοτικά έχουν χρησιμοποιηθεί αντι-
φλεγμονώδη, φυτικά εκχυλίσματα, φιναστερίδη, ιντερφερόνη, αναλγητικά, αγχολυτικά, αντικαταθλι-
πτικά, μυοχαλαρωτικά και άλφα-αναστολείς σε μια πολύμορφη προσέγγιση, ανάλογα με το γενικότε-
ρο προφίλ του ασθενή και την απάντηση στις προηγούμενες θεραπείες. 

Λέξεις κλειδιά: προστατίτιδα, βακτηριακή προστατίτιδα, αντιβιόγραμμα.

treatment options for bacterial prostatitis 
K. Stamatiou,2 O. Zarkotou,1 G. Chryssos,3 K. Themeli-Digalaki,1 A. Labrakopoulos2

Abstract
Since acute bacterial prostatitis is a relatively rare condition, there are no published series outlining 
the results of therapy with antimicrobials. However, almost all antibiotics can enter the inflamed 
prostatic tissue and therefore they can be considered equally effective. In fact, appropriate antimicro-
bial therapy cures almost all patients unless they develop a prostatic abscess. Most patients, howev-
er, will require short-term in-hospital management. Although treatment may begin with any wide-
spectrum parenteral antibiotic, in most of the cases fluoroquinolones are considering for the initial 
treatment. Once the patient improves, antimicrobial therapy should be switched to an oral antibi-
otic based on culture and sensitivity results. A-blockers should be also administered in patients 
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presenting with dysuria. Bladder drainage -with either a suprapubic tube or small-caliber Foley cath-
eter- is required only if the patient is in urinary retention.
With the exception of macrolides, tetracyclines, fluoroquinolones and trimethoprim-sulfamethoxa-
zole, most antibiotics are unable to penetrate the prostate and therefore their efficacy in the treat-
ment of chronic bacterial prostatitis is limited. The goal of treatment is not only the bacterial eradica-
tion, but also the prevention of clinical relapse. Long term fluoroquinolone therapy seems to produce 
better eradication and clinical cure rates. Median duration of therapy is considered to be 6 weeks; 
however, long term antibiotic treatment is associated with undesirable side effects and bacterial re-
sistance. For this reason several authorities advocate a short term antibiotic treatment (15 days) fol-
lowing by urine culture. In case of bacterial persistence a 4 week duration treatment is required. Anti-
inflammatory drugs, hormone therapy, anxiolytic agents, muscle relaxants and alpha-blockers may 
also be required in addition to antibiotics, in a multifactorial approach and accordingly to the pa-
tients’ profile. 

Keywords: prostatitis, bacterial prostatitis.

Εισαγωγή
Η οξεία προστατίτιδα αντιπροσωπεύει μια συ-

στηματική λοίμωξη, όπου ο αιματοπροστατικός 
φραγμός δεν υφίσταται ως εμπόδιο για τη δράση 
του αντιβιοτικού, οπότε μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών, εφόσον η λιπο-
διαλυτότητα δεν αποτελεί προϋπόθεση. Αν και η 
διάγνωση είναι προφανής, επιβάλλεται να λαμ-
βάνεται καλλιέργεια ούρων με την έλευση του 
ασθενή και να ελέγχεται το υπόλειμμα των ούρων 
για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της θεραπείας. Η 
κένωση της κύστης επιβάλλεται μόνον εάν υπάρ-
χει έντονη απόφραξη με μεγάλο υπόλειμμα ού-
ρων και πρέπει να γίνεται μόνο με υπερηβικό κα-
θετήρα ή καθετήρα κύστεως μικρού μεγέθους.1 
Όπως σε όλες τις λοιμώξεις του ουροποιητικού, η 
εισαγωγή στο νοσοκομείο και η χορήγηση ενδο-
φλέβιας θεραπευτικής αγωγής και υποστηρικτι-
κής θεραπείας (ενυδάτωση, αντιπυρετικά, αναλ-
γητικά) είναι αναγκαία για τους ασθενείς με αστα-
θή ζωτικά σημεία (σύνδρομο συστηματικής φλεγ-
μονώδους απάντησης), αποδεδειγμένη με καλλι-
έργεια αίματος σηψαιμία ή μη ανταποκρινόμενο 
στη θεραπευτική αγωγή πόνο. Άλλες ενδείξεις ει-
σαγωγής είναι η ανοσοκαταστολή, ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και η 
απουσία κοινωνικής υποστήριξης.2 

Εκτός από τις περιπτώσεις υποτροπιάζουσας 
φλεγμονής που εκδηλώνεται με την τυπική εικόνα 
της οξείας προστατίτιδας, τόσο η διάγνωση όσο και 
η θεραπεία των υπολοίπων περιπτώσεων της χρόνι-
ας βακτηριακής προστατίτιδας παρουσιάζει δυσκο-
λίες. Πράγματι, η μορφή αυτή αντιπροσωπεύει μια 
εντοπισμένη λοίμωξη, όπου ο αιματοπροστατικός 

φραγμός υφίσταται ως εμπόδιο για τη δράση του 
αντιβιοτικού και μόνο ένα μικρό φάσμα αντιμικρο-
βιακών μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αν και 
η θεραπεία βασίζεται στην καλλιέργεια του προστα-
τικού εκκρίματος και των ούρων, δεν είναι σαφώς 
καθορισμένη η διάρκεια της θεραπείας και η τρέ-
χουσα αντίληψη βασίζεται κυρίως στην εμπειρία και 
την άποψη των ειδικών (expert opinion).3 

Θεραπεία οξείας προστατίτιδας
Η θεραπεία μπορεί να αρχίσει με τη διάγνωση. 

Σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής, 
μπορεί να ξεκινήσει με ενδοφλέβια χορήγηση 
ενός ευρέος φάσματος αντιβιοτικού, έως ότου η 
καλλιέργεια των ούρων αναδείξει τον παθογόνο 
μικροοργανισμό και την ευαισθησία του στα αντι-
μικροβιακά και επιτρέψει μια πιο στοχευμένη 
αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις η θεραπεία εκλογής είναι οι κινο-
λόνες μόνες ή σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη. 
Μπορούν επίσης να χορηγηθούν πενικιλλίνη ή 
αμπικιλλίνη ή κεφαλοσπορίνη 3ης γενεάς σε συν-
δυασμό με αμινογλυκοσίδη. Στην πραγματικότη-
τα όμως, καθώς η προστατίτιδα τύπου Ι είναι σχε-
τικά σπάνια, δεν υπάρχουν μελέτες με μεγάλες 
σειρές ασθενών που να συγκρίνουν την αποτελε-
σματικότητα των διαφόρων αντιμικροβιακών. Συ-
νήθως ο πυρετός μειώνεται και τα συμπτώματα 
ούρησης βελτιώνονται μέσα σε 2 έως 6 ημέρες 
από την έναρξη της ενδοφλέβιας θεραπείας. 

Η μετάβαση από ενδοφλέβια σε από του στό-
ματος θεραπεία μπορεί να γίνει μόνον εφόσον ο 
ασθενής παραμείνει απύρετος για 24 έως 48 ώρες 
και η καλλιέργεια αίματος είναι πλέον αρνητική. 
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Αφού επέλθει απυρεξία (και εξομαλυνθούν οι λοι-
πές κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι της 
φλεγμονής) η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες.4 

Στους ασθενείς που δεν συντρέχουν λόγοι νο-
σηλείας, μπορεί να χορηγηθεί αγωγή από του 
στόματος, η οποία μπορεί να είναι μια κινολόνη 
και εναλλακτικά τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζό-
λη ή τετρακυκλίνη ή παράγωγο αυτής, όπως η 
δοξυκυκλίνη, για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.4 Έχει 
επίσης προταθεί μικρότερης διάρκειας θεραπεία 
με κινολόνες ή τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη 
για 10 ημέρες, ή συνδυασμός κεφτριαξόνης σε 
άπαξ χορήγηση και δοξυκυκλίνης για 7 ημέρες 
(για τους ασθενείς με σεξουαλικά μεταδιδόμενη 
νόσο).5 Πρόσφατα, οι van Nieuwkoop και συν. 
απέδειξαν ότι η 7ήμερης διάρκειας αντιμικροβια-
κή θεραπεία δεν είναι κατώτερη σε αποτελεσμα-
τικότητα από τη συνήθη αγωγή 14 ημερών.6 

Εκτός από τα αντιβιοτικά χορηγείται και υπο-
στηρικτική θεραπεία με αντιπυρετικά και αντι-
φλεγμονώδη. Καθώς ο κίνδυνος κατακράτησης ή 
επίσχεσης ούρων -με τη συνεπακόλουθη επιδεί-
νωση της λοίμωξης- είναι υψηλός, σε ασθενείς με 
έντονη δυσουρία πρέπει να χορηγούνται 
α-αναστολείς και να αποφεύγονται αναλγητικά 
φάρμακα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
δυσκοιλιότητα και να επιδεινώσουν την κατακρά-
τηση των ούρων.7 Σε ασθενείς με συνοδή δυσκοι-
λιότητα μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμο-
ποιηθούν και υπακτικά. Στα μη φαρμακευτικά μέ-
τρα περιλαμβάνονται τα θερμά λουτρά, που μπο-
ρούν να ανακουφίσουν από τον περινεϊκό ή 
οσφυϊκό πόνο, ενώ συνιστάται να αποφεύγονται 
ουσίες που ενοχλούν την κύστη, όπως το οινό-
πνευμα, οι χυμοί εσπεριδοειδών, και τα καυτά ή 
πικάντικα εδέσματα. Αντίθετα, συστήνεται η κα-
τανάλωση άφθονου νερού με σκοπό την αύξηση 
της διούρησης και τη μείωση των επιπέδων των 
βακτηριδίων στην κύστη. 

Εάν ο πυρετός επιμένει μετά τη συμπλήρωση 
36-78 ωρών αγωγής είναι πιθανό να υπάρχει προ-
στατικό απόστημα, το οποίο μπορεί να αναδει-
χθεί με διορθικό υπερηχογράφημα ή CT και πρέ-
πει να παροχετευτεί με υπερηχογραφικά καθοδη-
γούμενη βελόνα βιοψίας εάν είναι μικρό, είτε δι-
ουρηθρικά εάν είναι μεγάλου μεγέθους. 

Για όσους ασθενείς ο κίνδυνος μετάπτωσης σε 
χρόνια προστατίτιδα είναι πολύ υψηλός, συστή-
νεται η θεραπεία να συνεχίζεται για χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων.8 Γενικά 

πάντως, δεν είναι γνωστό ποιοι από τους ασθε-
νείς θα χρειαστούν μακροπρόθεσμη αγωγή για 
να προληφθεί η υποτροπή και καμία μελέτη δεν 
εξετάζει επαρκώς ούτε το πώς να επιλέξει αυτούς 
τους ασθενείς, ούτε ποιο αντιμικροβιακό (ή δοσο-
λογικό σχήμα) είναι προτιμότερο. Με το πέρας 
της «συμβατικής» θεραπείας μπορεί να λαμβάνε-
ται καλλιέργεια ούρων -ειδικά μάλιστα σε ασθε-
νείς με λοίμωξη από εντερόκοκκο- για τον καθο-
ρισμό των ομάδων κινδύνου.9 Η συνολική διάρ-
κεια της θεραπείας προφύλαξης ποικίλλει στη βι-
βλιογραφία από ένα ελάχιστο 2 εβδομάδων σε 
ένα μέγιστο 8 εβδομάδων.10 Αυτό οφείλεται εν 
μέρει στις διαφορετικές χημικές ιδιότητες και τη 
φαρμακοκινητική των αντιμικροβιακών. Οι κινο-
λόνες, που δεν είναι ούτε καθαρά οξέα ούτε βά-
σεις, επιτυγχάνουν συγκεντρώσεις στον προστα-
τικό ιστό αντίστοιχες με τις συγκεντρώσεις στο 
πλάσμα οπότε, βάσει της σημαντικής κλινικής 
εμπειρίας, μπορούν να χορηγηθούν για ένα διά-
στημα έως 4 εβδομάδες.11 Αντίθετα, η τριμεθοπρί-
μη-σουλφαμεθοξαζόλη, που είναι ασθενής βάση, 
δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικές συγκεντρώσεις 
στο έντονα αλκαλικό περιβάλλον του μολυσμέ-
νου προστάτη και χρειάζεται να χορηγείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.11 

Θεραπεία χρόνιας βακτηριακής 
προστατίτιδας
Εφόσον προϋπόθεση για τη διάγνωση της χρό-

νιας βακτηριακής προστατίτιδας είναι η ανεύρε-
ση του υπεύθυνου μικροοργανισμού, η θεραπεία 
πρέπει να βασίζεται στην καλλιέργεια και τη δοκι-
μασία ευαισθησίας είτε από δείγμα ούρων μετά 
τη μάλαξη του προστάτη, είτε από το προστατικό 
έκκριμα. Λόγω της φύσης της εξέτασης, αλλά και 
της απουσίας σαφώς καθορισμένων κριτηρίων 
για τη μικροβιολογική διάγνωση (ελάχιστος αριθ-
μός αποικιών στο EPS, VB3), η θεραπεία παρουσι-
άζει δυσκολίες. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, 
η μορφή αυτή αντιπροσωπεύει μια εντοπισμένη 
λοίμωξη όπου ο αιματοπροστατικός φραγμός 
αποτελεί εμπόδιο για τη δράση του αντιβιοτικού, 
οπότε η αποτελεσματικότητα πολλών αντιβιοτι-
κών είναι περιορισμένη λόγω της αδυναμίας τους 
να εισέλθουν στο προστατικό επιθήλιο. Το τελευ-
ταίο περιβάλλεται από λιπώδη μεμβράνη την 
οποία είναι σε θέση να διαπεράσουν μόνο λιπόφι-
λες ουσίες, όπως τα χαμηλού μοριακού βάρους 
λιποδιαλυτά φάρμακα, τα οποία δεν είναι πολύ ισχυ-
ρά συνδεμένα με τις πρωτεΐνες του πλάσματος.12 
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Με βάση τα παραπάνω τα αντιβιοτικά που ενδεί-
κνυνται είναι οι κινολόνες, η τριμεθοπρίμη-σουλ-
φαμεθοξαζόλη και τα μακρολίδια. Παρότι οι αμι-
νογλυκοσίδες είναι υδατοδιαλυτές και θετικά 
φορτισμένες, αποδείχθηκε πειραματικά ότι η αμι-
κασίνη μπορεί να διαπεράσει τον προστάτη 
αρουραίου με ιατρογενή χρόνια βακτηριακή 
προστατίτιδα και ότι η αντιμικροβιακή δραστικό-
τητά της είναι ικανή να μειώσει τις παθολογικές 
αλλοιώσεις της φλεγμονής και ακόμη να αποκα-
ταστήσει την ιστική βλάβη.13 Ωστόσο, εκτός του 
ότι δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες, η τοξικότητα 
των αμινογλυκοσιδών σε συνδυασμό με τη δυνα-
τότητα χορήγησής τους για περιορισμένο χρόνο 
αποτελούν ένα εμπόδιο για τη χρήση τους στη 
θεραπεία της χρόνιας βακτηριακής προστατίτι-
δας. Πειραματικές μελέτες απέδειξαν ότι τις μεγα-
λύτερες συγκεντρώσεις στον προστάτη επιτυγχά-
νουν η ερυθρομυκίνη, η κλινδαμυκίνη και η τρι-
μεθοπρίμη. Η ερυθρομυκίνη και η κλινδαμυκίνη 
έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα έναντι 
των gram-αρνητικών βακτηρίων, που είναι τα συ-
χνότερα αίτια ουρολοιμώξεων, και κανένα από τα 
δύο φάρμακα δεν εμφανίζει συγκρίσιμη αποτελε-
σματικότητα με τις φθοριοκινολόνες.14 Ορισμένες 
μελέτες προτείνουν ως πρώτη επιλογή για τη θε-
ραπεία της χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας 
από gram-αρνητικά βακτήρια την τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη, ωστόσο η αποτελεσματικό-
τητά της εμφανίζει ευρεία διακύμανση, με ποσο-
στά ίασης που κυμαίνονται μεταξύ 33 και 71%,15,16 

ακριβώς γιατί δεν επιτυγχάνει πάντα ικανοποιητι-
κή διείσδυση.4 Συγκρινόμενη με τη νορφλοξασί-
νη εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά ίασης (67 ένα-
ντι 92%),17 ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθε-
νών (64%) στους οποίους είχε αποτύχει η θερα-
πεία με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη η νορ-
φλοξασίνη επιτυγχάνει τη μικροβιακή εκρίζωση.18 
Οι νεώτερες κινολόνες οφλοξασίνη, λεβοφλοξα-
σίνη και προυλιφλοξασίνη είναι ουσιαστικά ισο-
δύναμες και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επι-
τυχούς θεραπείας σε σχέση με τη νορφλοξασίνη, 
πιθανώς λόγω των υψηλότερων ποσοστών αντο-
χής του Ε. coli στην τελευταία,19,20 ενώ προσφέ-
ρουν και ένα επιπλέον πλεονέκτημα λόγω της 
δράσης τους κατά των χλαμυδίων.21

Στόχος της θεραπείας της χρόνιας βακτηρια-
κής προστατίτιδας δεν είναι μόνον η εκρίζωση 
των παθογόνων βακτηρίων, αλλά και η πρόληψη 
της υποτροπής. Η γνώση ότι τα βακτηρίδια μπο-
ρούν να επιζήσουν της θεραπείας, λόγω της 

παραγωγής biofilm, έστρεψε το ενδιαφέρον στις 
αντιβακτηριακές θεραπείες μεγαλύτερης διάρ-
κειας και υψηλότερων δόσεων, ως την πλέον πι-
θανή αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Σύμφω-
να με τη βιβλιογραφία, η ελάχιστη διάρκεια της 
θεραπείας είναι οι 2 εβδομάδες και η μέγιστη οι 
12 εβδομάδες.22,23 Οι περισσότερες μελέτες πά-
ντως, συγκλίνουν στο ότι η θεραπεία πρέπει να 
διαρκεί για χρονικό διάστημα 4 έως 6 εβδομά-
δων, ώστε να συνδυάζει την ίαση με τις λιγότε-
ρες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες και πρέπει 
να βασίζεται στις φθοριοκινολόνες.24 Η τριμεθο-
πρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη εξακολουθεί να απο-
τελεί μια οικονομική εναλλακτική επιλογή, δεδο-
μένου του υψηλού κόστους της μακροχρόνιας 
θεραπείας με κινολόνες. Ωστόσο, με δεδομένα 
τα υψηλά ποσοστά αντοχής στην τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη σε πολλές χώρες, δεν είναι 
ενδεικνυόμενη η χρήση της.

Ενδιαφέρον είναι ότι η μικροβιολογική εκρίζω-
ση εξασθενεί σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, 
διατηρώντας υψηλά ποσοστά υποτροπής. Σε τεκ-
μηριωμένη (με καλλιέργεια κατά Stamey) χρόνια 
βακτηριακή προστατίτιδα, oι Bundrick και συν. 
αναφέρουν ποσοστό υποτροπής 25-30% ένα 
έτος από την έναρξη της θεραπείας, και οι 
Panagopoulos και συν. 35,3% σε λιγότερο από 
μισό έτος μετά τη θεραπεία.3,25 Κατά τους Naber 
και συν. η βακτηριακή εκρίζωση φθίνει ραγδαία 
(82,1% στους 3 μήνες, 76,4% στους 6 μήνες και 
59,1% στους 9 μήνες μετά τη θεραπεία),26 ενώ 
κατά τους Weidner και συν. φθίνει βαθμιαία (92% 
στους 3 μήνες, 80% στους 12 μήνες και 70% στους 
24 μήνες μετά τη θεραπεία).27 Η ανάπτυξη αντο-
χής θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
την εξασθένιση της μικροβιολογικής εκρίζωσης 
και την εμφάνιση υποτροπής. Ωστόσο, θεραπείες 
πιο σύντομης διάρκειας βασιζόμενες σε υψηλότε-
ρες δόσεις (λεβοφλοξασίνη 750 mg για 2 ή 3 
εβδομάδες) δεν πέτυχαν να επεκτείνουν το ελεύ-
θερο διάστημα υποτροπής, σε σχέση με την τυ-
ποποιημένη θεραπεία (λεβοφλοξασίνη 500 mg 
για 4 ή 6 εβδομάδες).28 

Ως εναλλακτική θεραπεία για τα άτομα που εμφα-
νίζουν τρεις ή περισσότερες υποτροπές ετησίως 
έχουν προταθεί επαναλαμβανόμενοι κύκλοι αντιμι-
κροβιακής αγωγής.29 Η κατασταλτική αγωγή έχει 
επίσης προταθεί για ασθενείς με συνοδό νοσηρότη-
τα που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη διά-
γνωση και θεραπεία, για εκείνους που ενδέχεται να 
εμφανίσουν ουροσήψη (π.χ. ανοσοκατασταλμένοι, 
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διαβητικοί κ.λπ.), καθώς και για ασθενείς που είναι 
σε χρόνια θεραπεία με βαρφαρίνη (εφόσον η μα-
κρόχρονη θεραπευτική αγωγή ανεβάζει τα επίπεδα 
της προθρομβίνης πολύ υψηλότερα από τα θερα-
πευτικά επίπεδα). Συνήθως χρησιμοποιούνται η νι-
τροφουραντοΐνη, η τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξα-
ζόλη, η τριμεθοπρίμη, η τετρακυκλίνη και η αμοξυ-
κιλλίνη στο ένα τέταρτο ή στη μισή θεραπευτική 
δόση. Δυστυχώς, οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 
αντιμικροβιακής θεραπείας δεν αποδείχτηκαν ικα-
νοί να αποτρέψουν την υποτροπή.30 

Ενδεχόμενοι ορμονικοί παράγοντες ενδέχεται 
να συμβάλλουν στη διατήρηση της λοίμωξης. Φυ-
τικά φάρμακα με ορμονική και αντιφλεγμονώδη 
δράση (Serenoa repens, urtica dioica, quercitin, 
pinus pinaster), σε συνδυασμό με τα αντιμικροβια-
κά, επιτυγχάνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στο ποσοστό υποτροπής σε σχέση με τα αντιμι-
κροβιακά μόνα.29 Με δεδομένο ότι η προσθήκη 
ενός άλφα-αναστολέα στην αντιμικροβιακή θερα-
πεία μπορεί να μειώσει τα ποσοστά υποτροπής, εί-
ναι πολύ πιθανό ότι παράγοντες που σχετίζονται 
με την ούρηση συντηρούν την υποτροπή.31

Στην πραγματικότητα, η μικροβιολογική εκρί-
ζωση δεν συμβαδίζει πάντοτε με τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων. Οι Naber και συν. αναφέρουν 
91,2% ποσοστό μικροβιολογικής εκρίζωσης 
στους 6 μήνες μετά τη θεραπεία και μόλις 61,9% 
κλινική βελτίωση στο ίδιο χρονικό διάστημα.32 
Είναι πιθανό ότι η εμμονή των συμπτωμάτων 
μπορεί να οφείλεται στην παραμονή των φλεγ-
μονωδών αλλοιώσεων. Φυτοθεραπευτικά με 
αντιφλεγμονώδη δράση (Saw Palmetto – 
Serenoa repens),33 συνδυαζόμενα με αντιμικρο-
βιακά, επιτυγχάνουν ύφεση των συμπτωμάτων 
σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα 
αντιμικροβιακά μόνα (89,6 έναντι 27%).34 Η προ-
σθήκη ενός άλφα-αναστολέα στην αντιμικροβι-
ακή θεραπεία μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τα 
ποσοστά επιτυχούς θεραπείας.31 Πράγματι, η 
συνδυαστική θεραπεία (σιπροφλοξασίνη ή/και 
αζιθρομυκίνη, άλφα-αναστολέας και εκχύλισμα 
Serenoa repens) φαίνεται πως διατηρεί υψηλά 
ποσοστά απαλλαγής από τα συμπτώματα (85-
94%) και για μακρύ χρονικό διάστημα (30 μή-
νες).29,35 Δεν είναι γνωστό με ποιο τρόπο οι άλφα-
αναστολείς μπορεί να επιδρούν στη θεραπεία 
της προστατίτιδας. Είναι πιθανό ότι αυτό επιτυγ-
χάνεται με δύο τρόπους: μέσω της παρεμπόδι-
σης της παλινδρόμησης ούρων στους προστατι-
κούς πόρους λόγω σύσπασης αυτών από την 

αναστολή των alpha1A υποδοχέων36 και μέσω 
αποπτωτικής δράσης στα επιθηλιακά και στρω-
ματικά κύτταρα.37

Αξιοσημείωτα, οι Kim και συν. διαπίστωσαν σε 
καλλιέργειες ούρων και προστατικού υγρού, κα-
θώς και σε ιστολογικά δείγματα προστάτη πειρα-
ματόζωων, την ανασταλτική επίδραση του «εμβο-
λίου» κεκαθαρμένων στελεχών E. coli και εκχυλί-
σματος cranberry στην ανάπτυξη χρόνιας προ-
στατίτιδας, και μάλιστα ανάλογη με εκείνη των 
αντιμικροβιακών (σιπροφλοξασίνη).38 Ενώ είναι 
κατανοητή η ανοσοδιεγερτική δράση του πρώ-
του, ο μηχανισμός δράσης του δεύτερου είναι 
πρακτικά άγνωστος. Σε μια άλλη προσέγγιση, οι 
Kamalov και συν. προτείνουν την προσθήκη ανο-
σοτροποποιητικών φαρμάκων στην καθιερωμένη 
αντιμικροβιακή θεραπεία.46 Πράγματι, οι Novikov 
και συν. αναφέρουν σημαντική βελτίωση στα 
αποτελέσματα της θεραπείας με τη συνδυασμένη 
αγωγή αντιμικροβιακού και ενός φυτικού πολυ-
σακχαρίτη με αντι-ιική και ανοσοδιεγερτική δρά-
ση (panavir) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα χρό-
νια βακτηριακή προστατίτιδα.48 Τελευταία, έχει 
αναβιώσει το ενδιαφέρον για τις θεραπείες βα-
κτηριοφάγων. Καθώς ο αντιβακτηριακός μηχανι-
σμός δράσης τους είναι διαφορετικός από εκεί-
νον των αντιμικροβιακών φαρμάκων, είναι δυνα-
τόν, προστιθέμενα στην τυποποιημένη θεραπεία 
των ασθενών με υποτροπιάζουσα χρόνια βακτη-
ριακή προστατίτιδα, να είναι αποτελεσματικά 
έναντι των πολυανθεκτικών βακτηριδίων.39 

Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ των συνδυαστι-
κών θεραπειών με αντιμικροβιακά και φάρμακα με 
αντιφλεγμονώδη ή ανοσοτροποποιητική δράση, 
για την πλειονότητα των περιπτώσεων της χρόνιας 
βακτηριακής προστατίτιδας. Εάν ο ασθενής δεν 
αποκριθεί, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά, αντικατα-
θλιπτικά και αγχολυτικά μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σε μια πολύμορφη προσέγγιση, ανάλογα με 
το γενικότερο προφίλ του ασθενή και την απάντη-
ση στις προηγούμενες θεραπείες.40 

Ωστόσο, ενώ η ακριβής διάρκεια αγωγής για 
την επίτευξη πλήρους ίασης παραμένει άγνωστη, 
η μακρόχρονη χορήγηση των αντιβιοτικών συν-
δέεται με ενοχλητικές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως τα γαστρεντερικά προβλήματα, αλλά και 
την εμφάνιση αντοχής των βακτηρίων στα αντιβι-
οτικά.5 Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις κατευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Ένωσης 
(βαθμός σύστασης IIIB), τα αντιβιοτικά πρέπει να 
χορηγηθούν σε σχετικά υψηλές δόσεις για 2 
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εβδομάδες μετά από τη διάγνωση. Στη συνέχεια, 
ο ασθενής πρέπει να επαναξιολογηθεί και τα αντι-
βιοτικά να συνεχιστούν μόνον εάν η καλλιέργεια 
παραμένει θετική, για ένα επιπλέον διάστημα 4-6 
εβδομάδων.41 Συνεπώς, εκτός από τη μακρόχρο-
νη αντιβιοτική θεραπεία, χρειάζεται και προσεκτι-
κό follow up για να εξασφαλιστεί η ίαση. 

Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις για τη θε-
ραπεία της χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας 
που οφείλεται σε ειδικά και ενδοκυττάρια παθο-
γόνα, ενώ οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 
είναι ελάχιστες. Καθώς η διάγνωση των λοιμώξε-
ων από ενδοκυττάρια παθογόνα, όπως τα χλαμύ-
δια και το μυκόπλασμα, απαιτεί πιο εξειδικευμέ-
νες εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια του προτεινόμενου τυπικού ελέγχου της 
προστατίτιδας, φάρμακα όπως η λεβοφλοξασίνη 
και η προυλιφλοξασίνη, που περιλαμβάνουν στο 
φάσμα τους και τα άτυπα παθογόνα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει κλινική υποψία.42 
Εάν καλλιεργηθούν με ειδικές μεθόδους ενδοκυτ-
τάρια παθογόνα μπορεί να χορηγηθούν τετρακυ-
κλίνη ή μακρολίδια (ερυθρομυκίνη, αζιθρομυκί-
νη, ροξιθρομυκίνη κ.λπ.).43 Ο συνδυασμός κινολό-
νης με μακρολίδιο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία. Οι Magri και συν. αναφέρουν βελτίωση 
των συμπτωμάτων και σημαντική μείωση των 
επιπέδων του PSA σε ασθενείς με χλαμυδιακή 
προστατίτιδα (αρνητικό VB1, θετικό EPS/VB3/
σπέρμα), που αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό 
λεβοφλοξασίνης και αζιθρομυκίνης για 4 εβδομά-
δες.44 Εναλλακτικά, οι Kalinina και Tiktinski προ-
τείνουν τoν συνδυασμό αντιμικροβιακών με 
ιντερφερόνη.30 

Ενώ το χρονικό διάστημα χορήγησης της αντι-
μικροβιακής θεραπείας δεν είναι καθορισμένο, 
υπάρχει η τάση η θεραπεία της χλαμυδιακής προ-
στατίτιδας να έχει μικρότερη διάρκεια, σε σχέση 
με την τυπική θεραπεία. Οι Cai και συν. σύγκριναν 
την έκβαση της θεραπείας με προυλιφλοξασίνη 
600 mg άπαξ ημερησίως για 2 εβδομάδες, έναντι 
της δοξυκυκλίνης 100 mg δις ημερησίως για 3 
εβδομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, 
η θεραπεία με προυλιφλοξασίνη επέδειξε καλύτε-
ρα ποσοστά μικροβιολογικής αποτελεσματικότη-
τας (στατιστικά σημαντική μείωση επιπέδων 
βλεννογόνιας IgA και IL-8), ενώ η κλινική αποτελε-
σματικότητα ήταν ισοδύναμη της θεραπείας με 
δοξυκυκλίνη.45 Οι Skerk και συν. προτείνουν ακό-
μα μικρότερο διάστημα θεραπείας, με μία συνολι-
κή δόση αζιθρομυκίνης 4 έως 4,5 γραμμάρια.24 

Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, στη μελέτη των Magri 
και συν. οι ασθενείς που έπασχαν και από χλαμυ-
διακή ουρηθρίτιδα χρειάστηκαν 4 επιπλέον εβδο-
μάδες θεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί 
εκρίζωση των παθογόνων, υποχώρηση των συ-
μπτωμάτων, και μείωση του PSA.44 

Σχετικά με τη χρόνια προστατίτιδα από 
Mycoplasma hominis, οι Cao και συν. αναφέρουν 
ποσοστά αντοχής άνω του 50% για τις τετρακυκλί-
νη, ακετυλσπιραμυκίνη (acetylspiramycin), ερυ-
θρομυκίνη και οφλοξασίνη, ενώ αντίθετα η ευαι-
σθησία του μυκοπλάσματος στις roxithromycin, 
doxycycline, levofloxacin, minocycline, josamycin 
και azithromycin κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80%.22 

Οι Kalinina και Tiktinski προτείνουν το συνδυασμό 
αντιμικροβιακών και ιντερφερόνης στη θεραπεία 
των ουρεοπλασματικών λοιμώξεων του προστάτη, 
ενώ οι Vickovic και συν. προτείνουν τη χορήγηση 
μετρονιδαζόλης 1,5 γραμμάριο ημερησίως για 7 ή 
14 μέρες στη χρόνια προστατίτιδα από Trichomonas 
vaginalis.30,46 

Παραδοσιακά οι γονοκοκκικές λοιμώξεις αντι-
μετωπίζονται με πενικιλλίνες, ενώ στη γονοκοκκι-
κή προστατίτιδα έχουν χρησιμοποιηθεί οι φθορι-
οκινολόνες και η δοξυκυκλίνη για 3-4 εβδομάδες, 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Νεώτερες μελέ-
τες, ωστόσο, αναφέρουν υψηλά ποσοστά αντο-
χής στην πενικιλλίνη (73,7%) και στις κινολόνες 
(91,6%) και υψηλά ποσοστά ευαισθησίας στις 
spectinomycin και κεφαλοσπορίνες.22 Οι Zhou και 
συνεργάτες αναφέρουν μικροβιακή εκρίζωση και 
εξάλειψη των συμπτωμάτων στο 63,15% μιας μι-
κρής σειράς ασθενών με γονοκοκκική προστατί-
τιδα που αντιμετωπίστηκαν με ενδοφλέβια χορή-
γηση μιας δόσης αζιθρομυκίνης.47 

Δεδομένου ότι ένας επιπλέον στόχος στη δια-
χείριση των ασθενών με χρόνια βακτηριακή προ-
στατίτιδα είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων 
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην περί-
πτωση μη ανταπόκρισης στις φαρμακοθεραπείες 
οι χειρουργικές θεραπείες μπορεί να προσφέρουν 
θεραπευτικό όφελος εάν αφαιρεθεί όλος ο μολυ-
σμένος προστατικός ιστός. Για τον λόγο αυτό, ορι-
σμένοι ερευνητές προτείνουν την προστατεκτο-
μή ως τελική αντιμετώπιση σε ορισμένους ασθε-
νείς με ανίατη χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. 
Στις λίγες αυτές περιπτώσεις απαιτείται εκτεταμέ-
νη διουρηθρική προστατεκτομή και απομάκρυν-
ση των προστατόλιθων. Πρέπει πάντως να σημει-
ωθεί ότι η μόλυνση αφορά συχνά τους πιο απομα-
κρυσμένους ιστούς, γεγονός που δεν καθιστά την 
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αποτελεσματικότητα δεδομένη. Επιπλέον, οι πι-
θανές επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης πε-
ριορίζουν τη χρησιμότητά της σε αυτήν την καλο-
ήθη, αλλά ενοχλητική πάθηση. 
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CLINICAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εισαγωγή
Η μόλυνση από τον HIV αποτελεί ένα ευρέως 

διαδεδομένο πρόβλημα στις μέρες μας. Στην Ελ-
λάδα, μέχρι 31/12/2011 έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 11.492 περιστατικά HIV λοίμωξης, από τα οποία 
81,3% είναι άνδρες και 18,3% γυναίκες. Σε ποσο-
στό 48,2% είναι άνδρες που είχαν έρθει σε σεξου-
αλική επαφή με άλλους άνδρες και αυτός είναι ο 

κυριότερος τρόπος μετάδοσης του ιού, το 22,9% 
είναι ετερόφυλοι που ήρθαν σε επαφή με HIV θε-
τικά άτομα, το 5,2% είναι χρήστες ενδοφλέβιων 
ουσιών, το 2,9% μολύνθηκε μέσω μεταγγίσεων, το 
0,6% οφείλεται σε κάθετη μετάδοση του ιού και, 
τέλος, υπάρχει ποσοστό 20,2% που ο τρόπος με-
τάδοσης δεν είναι γνωστός λόγω ανεπαρκούς λή-
ψης του ιστορικού. Η επιδημία του HIV εμφανίζει 

oι συχνότερες δερματικές εκδηλώσεις στους ασθενείς 
με ΗΙV λοίμωξη: 25ετής εμπειρία μίας μονάδας 
Λοιμώξεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Α. Κουρής,1 Κ. Αρμύρα,1 Α. Κατούλης,1 Ρ. Τσατοβίδου,2 Κ. Αρώνη,3 Ν. Σύψας,2 Α. Κοντός2

Περίληψη
Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη εμφανίζουν συχνά δερματικές βλάβες σε κάποιο στάδιο της νόσου τους. Το 
φάσμα των δερματικών βλαβών είναι ευρύ και έχουν περιγραφεί 56 δερματικές διαταραχές που σχετί-
ζονται με HIV λοίμωξη και AIDS. Οι δερματικές βλάβες συχνά εξασθενούν τον ασθενή, μειώνουν την 
αυτοεκτίμησή του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε αυτοκτο-
νικές τάσεις. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των δερματικών εκδηλώσεων των ασθε-
νών κατά την πρώτη επίσκεψή τους στο ιατρείο της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της Κλινικής Παθολο-
γικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κυριότερες δερματικές εκδηλώ-
σεις ήταν τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων, οι γονοκοκκικές λοιμώξεις και η καντιντίαση της 
στοματικής κοιλότητας. Αναγνωρίζοντας τις δερματικές ασθένειες που σχετίζονται με την HIV νόσο, 
μπορούμε να επιτύχουμε πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης και έγκαιρη χορήγηση θεραπείας, μειώ-
νοντας τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και τη μετάδοση της ασθένειας.

Λέξεις κλειδιά: δερματικές εκδηλώσεις, ΗΙV.

the most common skin lesions in patients with hIV 
infection: 25 years of experience from an Infectious 
Diseases unit and literature review 
A. Kouris,1 K. Armyra,1, A. Katoulis,1 R. Tsatovidou,2 K. Aroni,3 N. Sypsas,2 A. Kontos2

Abstract
Patients with HIV infection will develop skin lesions at some stage of their disease. The spectrum of 
cutaneous lesions is wide, while 56 entities have been described. Cutaneous disorders related with 
HIV/AIDS often weaken the patient, reduce self-esteem and lead to suicidal tendencies. The aim of 
this study was to evaluate the cutaneous disorders of patients with HIV/AIDS at their first visit to the 
Infectious Diseases OP Clinic of Pathophysiology, Medical School, University of Athens. The most 
common skin manifestations were genital warts, gonococcal infections and candidiasis of the oral 
cavity. Recognizing skin diseases associated with HIV disease may facilitate early HIV diagnosis. Prop-
er treatment can reduce morbidity, mortality and transmission of disease.

Keywords: cutaneous manifestations, HIV.
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σαφή αυξητική τάση την πρώτη δεκαετία του 21ου 
αιώνα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα κρούσματα 
αφορούν άτομα ηλικίας 25-44 ετών.1

Τα δερματικά προβλήματα είναι συχνά κατά 
την πορεία της HIV λοίμωξης και του AIDS. Υπολο-
γίζεται ότι περί το 90% των ασθενών θα εμφανίσει 
κάποια εκδήλωση από το δέρμα. Οι παθήσεις του 
δέρματος είναι απόρροια είτε της επίκτητης ανο-
σοανεπάρκειας, είτε της αντιρετροϊικής αγωγής 
που χορηγήθηκε. Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα 
παθήσεων του δέρματος και των βλεννογόνων, οι 
οποίες αντανακλούν την υποκείμενη ανοσιακή 
κατάσταση του οργανισμού και δρουν ως δείκτες 
εξέλιξης της νόσου. Πρόκειται δε, είτε για πρωτο-
παθή νόσο, είτε για εκδηλώσεις συστηματικής νό-
σου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατα-
γραφή όλων των δερματικών ασθενειών, που εί-
χαν εκδηλώσει οι ασθενείς με HIV λοίμωξη κατά 
την πρώτη τους επίσκεψη στο ιατρείο.

Υλικό-Μέθοδος
Η μελέτη μας ήταν αναδρομική αρχείου και το 

υλικό αποτέλεσαν οι φάκελοι 200 ζώντων ασθε-
νών με HIV λοίμωξη της Μονάδας Ειδικών Λοιμώ-
ξεων της Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά 
την περίοδο 1990-2009. Καταγράφηκαν το φύλο, η 
ηλικία, ο τρόπος μετάδοσης και η δερματική εκδή-
λωση των ασθενών, ενώ προσδιορίστηκε ο αριθ-
μός των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων και το στάδιο της 
νόσου. 

Αποτελέσματα
Από τους 200 ασθενείς που προσήλθαν στο ια-

τρείο, οι 70 εμφάνισαν δερματικές εκδηλώσεις, πο-
σοστό 35%. Οι άνδρες ήταν 166 (83%) και οι γυναί-
κες 34 (17%). Σε ποσοστό 45% η μετάδοση ήταν 
μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών, στο 37% μεταξύ 
ετεροφυλόφιλων και στο 18% μεταξύ αμφιφυλόφι-
λων. Όσον αφορά στο στάδιο της νόσου, οι 22 
ασθενείς με δερματικές εκδηλώσεις βρίσκονταν 
στο στάδιο Α της HIV λοίμωξης, οι 30 ασθενείς βρί-
σκονταν στο στάδιο Β και οι 18 στο στάδιο C. Από 
το σύνολο των ασθενών με δερματικές βλάβες, το 
43% πληρούσε τα κριτήρια του AIDS. Σχετικά με 
τον αριθμό των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, διαπι-
στώθηκε ότι το 43% των ασθενών με δερματική 
εκδήλωση είχαν CD4 <200/μL, το 30% είχαν CD4+ 
200-499/μL και το 27% είχαν CD4 >500/μL. Από 
τους 70 ασθενείς, οι 30 έλαβαν ΗΑΑRT. Οι κυριότε-
ρες δερματικές εκδηλώσεις ήταν τα κονδυλώματα 

των γεννητικών οργάνων σε ποσοστό 23,7%, οι γο-
νοκοκκικές λοιμώξεις σε ποσοστό 17,9%, η καντι-
ντίαση της στοματικής κοιλότητας σε ποσοστό 
16,3% και ακολουθούσαν οι μυκητιάσεις (13,1%), η 
σύφιλη (10,5%), η τριχωτή λευκοπλακία (8,9%), οι 
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις (7,3%), οι δερματίτιδες 
(6,3%), ο απλός έρπητας (5,7%), ο έρπητας των γεν-
νητικών οργάνων (5,2%), ο έρπητας ζωστήρας 
(5,2%), η αφθώδης στοματίτιδα (4,2%), η ψωρίαση 
(2,6%), το σάρκωμα Kaposi (1,5%) και η λιποδυ-
στροφία (1,05%) (Πίνακας 1). Το 28% των ασθενών 
παρουσίασε περισσότερες από μία δερματικές 
οντότητες και από τους ασθενείς αυτούς το 63% 
έπασχε από AIDS (Σχήμα 1).

Πίνακας 1. Οι κυριότερες δερματικές εκδηλώσεις

Συχνότητα δερματικών 
ασθενειών

Αριθμός 
ασθενών

% όλων των 
HIV-1 ασθενών

Κονδυλώματα 45 23,7

Γονοκοκκικές λοιμώξεις 34 17,9

Στοματική καντιντίαση 31 16,3

Μυκητιάσεις 25 13,1

Σύφιλη 20 10,5

Τριχωτή λευκοπλακία 17 8,9

Σταφυλοκοκκικές 
λοιμώξεις

14 7,3

Δερματίτιδες 12 6,3

Απλός έρπητας 11 5,7

Έρπητας γεννητικών 
οργάνων

10 5,2

Έρπητας ζωστήρας 10 5,2

Αφθώδης στοματίτιδα 8 4,2

Ψωρίαση 5 2,6

Σάρκωμα Kaposi 3 1,5

Σχήμα 1. Αριθμός δερματικών νόσων ανά ασθενή

Αριθμός δερματικών νόσων 
ανά ασθενή

Μία

72%

28%

Περισσότερες
από μία



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2013; 21(1):33-38

Oι συχνότερες δερματικές εκδηλώσεις στους ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη

35

Συζήτηση
Οι δερματικές βλάβες στην HIV λοίμωξη και το 

AIDS είναι συχνές και περιλαμβάνουν λοιμώξεις 
από ιούς, βακτήρια και μύκητες, αλλά και αλλοι-
ώσεις μη λοιμώδους αιτιολογίας. Δερματικές 
ασθένειες που είναι συχνές στο γενικό πληθυ-
σμό, έχουν συχνά αυξημένο επιπολασμό ή σο-
βαρότητα στα άτομα αυτά. Υπάρχει αυξημένη 
ευπάθεια σε σπάνιες λοιμώξεις και μερικές ασθέ-
νειες εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε HIV 
ασθενείς. Τα δερματικά ευρήματα διπλασιάζο-
νται καθώς τα CD4 είναι λιγότερα από 100/μL και 
μερικές δερματικές νόσοι σχετίζονται με πιο 
προχωρημένα στάδια της HIV νόσου. Μερικά 
δερματικά νοσήματα έχουν άτυπη κλινική εικό-
να. Το εύρος των δερματικών εκδηλώσεων τρο-
ποποιείται με τη χορήγηση της HAART. Ενώ η 
σοβαρότητα και η επίπτωση μερικών HIV σχετι-
ζόμενων δερματικών ασθενειών έχει μειωθεί, 
άλλες παραμένουν ανεπηρέαστες από τη συν-
δυαστική αντιρετροϊική θεραπεία.2-4

Ενώ στην παρούσα μελέτη οι κυριότερες δερ-
ματικές εκδηλώσεις ήταν τα κονδυλώματα των 
γεννητικών οργάνων, οι γονοκοκκικές λοιμώξεις 
και η καντιντίαση της στοματικής κοιλότητας, σε 
παρόμοια μελέτη 100 ασθενών οι κυριότερες 
δερματικές εκδηλώσεις ήταν ο έρπητας ζωστή-
ρας (16%) και η μολυσματική τέρμινθος (12%), 
ενώ δεν καταγράφηκαν κονδυλώματα και γονο-
κοκκικές λοιμώξεις.5

Στους ασθενείς με HIV λοίμωξη υπάρχει αυξη-
μένη επίπτωση HPV λοίμωξης της πρωκτογεννη-
τικής περιοχής. Σε έρευνα στο San Francisco βρέ-
θηκε ότι o επιπολασμός της πρωκτικής HPV λοί-
μωξης σε ομοφυλόφιλους άνδρες είναι 88%.6,7 
Επιπλέον, οι HIV-1 θετικές γυναίκες έχουν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα για HPV λοίμωξη της στοματι-
κής κοιλότητας, σε σχέση με τις οροαρνητικές 
(33% vs. 15%).6,8 Μελέτες έχουν δείξει ότι η HPV 
λοίμωξη του πρωκτού στις οροθετικές γυναίκες 
είναι πιο συχνή από τη λοίμωξη του τραχήλου της 
μήτρας.6-9 Εκτεταμένη νόσος εμφανίζεται σε CD4 
<500 κύτταρα/μL. Πρόσφατα, έχει δειχθεί ότι η 
HPV λοίμωξη διευκολύνει τη γονιδιακή έκφραση 
του HIV. Η αποκατάσταση του ανοσιακού συστή-
ματος με την HAART βελτιώνει μερικές φορές τις 
βλάβες.2

Η καντιντίαση της στοματικής κοιλότητας απο-
τελεί την πιο συχνή μυκητιασική λοίμωξη στους 
HIV ασθενείς και, σύμφωνα με παρόμοιες έρευνες, 
εμφανίζεται σε ποσοστό 30%-50%.2 Σχετίζεται με 

τη μειωμένη άμυνα έναντι της Candida, τόσο συ-
στηματική, όσο και τοπική, λόγω της ανοσοανε-
πάρκειας από την HIV λοίμωξη.10 Οι πιο συχνές 
μορφές είναι η στοματική καντιντίαση και η φα-
ρυγγική καντιντίαση. Υπάρχουν τρεις τυπικές μορ-
φές στοματικής καντιντίασης: η ψευδομεμβρανώ-
δης, η ερυθηματώδης και η γωνιακή χειλίτιδα. Υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια στοματικής καντιντίασης 
μπορούν να εμφανιστούν σε ασθενείς με CD4 
<300/μL και είναι σημαντικός προγνωστικός παρά-
γοντας της εξέλιξης της νόσου.11-14

Έχει βρεθεί ότι το 40% των οροθετικών στον HIV 
ασθενών και το 80% των ασθενών με AIDS εμφανί-
ζουν σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, σε σύγκριση 
με το 2%-4% των HIV οροαρνητικών ατόμων. Η 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα σχετίζεται με κατα-
στολή της λειτουργίας των Τ-κυττάρων, εμφανίζε-
ται στα πρώιμα στάδια της HIV λοίμωξης και επιδει-
νώνεται καθώς τα CD4 μειώνονται. Μπορεί επομέ-
νως να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εξέλιξης της 
νόσου.15-19 Ατοπική δερματίτιδα έχει βρεθεί ότι πα-
ρατηρείται στο 30%-50% των HIV+ ασθενών και 
των ασθενών με AIDS, σε σύγκριση με το 2%-20% 
στον οροαρνητικό πληθυσμό.15,20,21,22

Η επίπτωση της ψωρίασης φαίνεται να είναι η 
ίδια στους HIV θετικούς και στους οροαρνητι-
κούς. Εντούτοις, οι ψωριασικές βλάβες είναι πιο 
εκτεταμένες και πιο σοβαρές, εντοπίζονται περισ-
σότερο στα άκρα και υπάρχει αυξημένος επιπο-
λασμός ψωριασικής αρθρίτιδας. Σε ασθενείς με 
συμπεριφορά αυξημένου κινδύνου για έκθεση 
στον HIV, η εμφάνιση ψωρίασης σε μη προδιατε-
θειμένα άτομα μπορεί μερικές φορές να είναι δεί-
κτης HIV λοίμωξης.15,23-26 Η ψωρίαση επιδεινώνε-
ται με την πρόοδο της ανοσοανεπάρκειας, βελτι-
ώνεται με τη χορήγηση HAART και αποτελεί κλινι-
κό δείκτη εξέλιξης της νόσου.10,27,28

Οι δερματομυκητιάσεις είναι μεν συχνές στους 
οροθετικούς, όχι όμως περισσότερο συχνές σε 
σχέση με τους οροαρνητικούς, με ποσοστά 37% 
και 32%, αντίστοιχα.11,29 Στους ασθενείς με AIDS 
εμφανίζουν άτυπες μορφές, ενώ έχουν τη συνήθη 
κλινική εικόνα στους ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη 
που δεν ευρίσκονται ακόμα σε στάδιο νόσου. Σε 
ασθενείς με συμπτωματική HIV νόσο συχνότερη 
είναι η δερματοφυτίαση των ποδιών και έπεται η 
ονυχομυκητίαση. Χαρακτηριστικά, η εγγύς υπο-
νύχια ονυχομυκητίαση σχετίζεται με το AIDS και 
θεωρείται πρώιμος δείκτης της HIV λοίμωξης.11,30 
Η δερματοφυτίαση των μηρογεννητικών πτυχών 
είναι η τρίτη συχνότερη δερματομυκητίαση. 



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2013; 21(1):33-38

Α. Κουρής και συν.

36

Λιγότερο συχνές μορφές είναι η δερματοφυτίαση 
του τριχωτού της κεφαλής, του προσώπου και η 
νόσος του Majocchi. Τέλος, η ποικιλόχρους πιτυ-
ρίαση δεν είναι ιδιαίτερα συχνή και η κλινική της 
εικόνα είναι παρόμοια με αυτή των μη μολυσμέ-
νων ατόμων.11

Ο ιός HSV-2 έχει αναφερθεί ότι διευκολύνει τη 
μετάδοση του HIV. Επιπλέον, η HSV λοίμωξη έχει 
δειχθεί ότι ενεργοποιεί τον HIV και προωθεί την 
αντιγραφή του. Οι βλάβες μπορούν να γίνουν 
χρόνιες και να εξελιχθούν σε επώδυνη εξέλκω-
ση, με πιθανή επιδερμιδική νέκρωση.2,31,32 Οι ερ-
πητικές εκδηλώσεις εμφανίζονται περισσότερο 
επίμονες, με αυξημένο πόνο και συνοδό πυρετό, 
ενώ συχνές είναι οι υποτροπές. Ο βαθμός της 
ανοσοανεπάρκειας καθορίζει τη συχνότητα των 
υποτροπών και τη σοβαρότητα της νόσου. Η συ-
χνότητα των υποτροπών αυξάνει σε επίπεδα 
CD4 <50/μL.10,33,34

Ο έρπητας ζωστήρας εμφανίστηκε στο 5,2% 
των ασθενών μας, ενώ σε άλλες μελέτες το αντί-
στοιχο ποσοστό ήταν 25% και αποτελεί ένδειξη 
HIV λοίμωξης. Μπορεί, παραδόξως, να εμφανιστεί 
μέσα σε μήνες από την έναρξη της HAART. Χαρα-
κτηρίζεται, στους HIV θετικούς ασθενείς, από 
προσβολή πολλών δερμοτομίων, επαναλαμβανό-
μενες εξάρσεις, μεθερπητική νευραλγία και επι-
πλοκές από το ΚΝΣ.2,10,35,36

Η στοματική τριχωτή λευκοπλακία είναι μια σπά-
νια διαταραχή που ανευρίσκεται αποκλειστικά 
στους ασθενείς με HIV λοίμωξη και μπορεί να εμ-
φανισθεί στο 25% των ασθενών αυτών.10,37 Οφείλε-
ται στον EBV, ο οποίος πολλαπλασιάζεται στα επι-
θηλιακά κύτταρα λόγω της υποκείμενης ανοσοα-
νεπάρκειας.10,38 Εμφανίζει μεγαλύτερη επίπτωση 
στους άνδρες και σχετίζεται με την αφροδίσια επα-
φή, CD4 <200/μL και υψηλό ιικό φορτίο.10,39 Πρό-
σφατες μελέτες έχουν δείξει μειωμένο επιπολασμό 
της νόσου μετά την HAART.2

Το σάρκωμα Kaposi είναι η πιο συχνή νεοπλασία 
που σχετίζεται με το AIDS. Είναι περισσότερο συχνό 
σε ομοφυλόφιλους ή αμφιφυλόφιλους άνδρες με 
HIV λοίμωξη, σε σχέση με ασθενείς που εμφανίζουν 
άλλους παράγοντες κινδύνου, οδηγώντας στο συ-
μπέρασμα ότι σχετίζεται με σεξουαλικό μεταδιδό-
μενο παράγοντα. Το 95% των σαρκωμάτων Kaposi 
έχουν συσχετιστεί με τον ερπητοϊό HHV-8. Οι βλά-
βες είναι πιο εκτεταμένες και περισσότερο επιθετι-
κές στους HIV. Μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε στάδιο 
της νόσου, αλλά είναι πιο συχνό σε προχωρημένη 
ανοσοανεπάρκεια, δηλαδή σε ασθενείς με χαμηλό 

αριθμό CD4 ή υψηλό ιικό φορτίο. Το σάρκωμα Ka-
posi αποτελεί μέρος του ορισμού του AIDS.10 H 
HAART αναστέλλει την πρόοδο και προκαλεί κατα-
στολή του σαρκώματος Kaposi.2

Ο S. aureus είναι το πιο συχνό βακτηριακό πα-
θογόνο στους οροθετικούς ασθενείς και ο επιπο-
λασμός του αυξάνει σημαντικά. Σε μία μελέτη, το 
54% των ασθενών με AIDS παρουσίασαν κλινικά 
συμπτώματα λοίμωξης από S. aureus κατά τη δι-
άρκεια της ασθένειάς τους. Οι HIV ασθενείς είναι 
επιρρεπείς σε σταφυλοκοκκική κυτταρίτιδα και η 
τοπική λοίμωξη μπορεί να επιπλακεί με βακτηρι-
αιμία ή σήψη.2

Στον πληθυσμό που εξετάσαμε το 10,5% εμφά-
νισε σύφιλη. Σε άλλες μελέτες, ποσοστό μέχρι και 
25% των ασθενών με HIV λοίμωξη εμφανίζει σύ-
φιλη. Στους περισσότερους ασθενείς με HIV λοί-
μωξη η σύφιλη ακολουθεί τη γνωστή κλινική πο-
ρεία, σε ορισμένους όμως μπορεί να εμφανιστεί 
ταχεία πρόοδος σε νευροσύφιλη. Δεν παρατηρεί-
ται μείωση της επίπτωσης της σύφιλης μετά την 
εφαρμογή της HAART.2

Εκτός από το γεγονός ότι το εύρος των κλινικών 
εκδηλώσεων ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό ανο-
σοανεπάρκειας, διαφοροποιήσεις παρατηρού-
νται από περιοχή σε περιοχή και ανάλογα με τις 
συνήθειες των ασθενών. Σε μελέτη 796 ασθενών 
με HIV λοίμωξη από την Κίνα, τα πιο συχνά δερμα-
τικά νοσήματα ήταν η στοματική καντιντίαση 
(25,8%) και το έκζεμα (19,2%).40 Το σάρκωμα Ka-
posi είναι σημαντική δερματική διαταραχή στη 
Νότιο Αφρική, λόγω της υψηλής επικράτησης του 
HHV-8, ενώ η πενικιλλίωση είναι συχνή σε ασθε-
νείς από την Ταϋλάνδη. Σε ασθενείς από την West 
Java της Ινδονησίας δερματικές διαταραχές πα-
ρατηρήθηκαν στο 14,4% των ασθενών, με συχνό-
τερη το κνησμώδες ηωσινοφιλικό εξάνθημα, ενώ 
ακολουθούσαν τα φαρμακευτικά εξανθήματα και 
η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.41-45

Οι δερματικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης είναι 
ποικίλες και οι δερματολόγοι είναι αυτοί που θα πρέ-
πει να διακρίνουν τις άτυπες εκδηλώσεις της νόσου. 
Πολλές φορές, οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως δείκτες από τους κλινικούς ια-
τρούς για την εξέλιξη της νόσου, χωρίς να κρίνεται 
απαραίτητος ο εργαστηριακός έλεγχος. 
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Εισαγωγή
Κατά την τελευταία δεκαετία καταγράφεται στις 

ανεπτυγμένες χώρες αύξηση της επίπτωσης της 
HIV λοίμωξης και των άλλων Σεξουαλικώς Μεταδι-
δομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ), όπως της σύφιλης και 

της γονόρροιας. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται, 
κατά κύριο λόγο, σε ομοφυλόφιλους άνδρες και 
συμβαίνει παρά τις προηγηθείσες ενημερωτικές 
εκστρατείες για το AIDS και τη συστηματική προώ-
θηση της χρήσης προφυλακτικού. Πολλοί από τους 

Διαχρονικές μεταβολές στην επίπτωση της πρώιμης 
σύφιλης μεταξύ hIV ασθενών
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόϊο, Μ. Χατζηβασιλείου, Κ.Π. Κυριάκης, Χ. Αντωνίου

Περίληψη
Η αύξηση της επίπτωσης της πρώιμης σύφιλης στον πληθυσμό των HIV ασθενών αποτελεί δείκτη 
αναζωπύρωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Κρούσματα πρώιμης σύφιλης 
άρχισαν να εμφανίζονται ουσιαστικά μετά την καθιέρωση της συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας, 
και ιδιαίτερα μετά το 2000, με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα, και η υποτροπή της επικίνδυνης 
συμπεριφοράς έχει συσχετισθεί και με την υπερβολική αισιοδοξία από τα πολύ καλά αποτελέσματά 
της. Παλαιό ιστορικό σύφιλης, πριν τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, είχαν κυρίως οι άνδρες, χωρίς να 
υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ομοφυλόφιλων, ετεροφυλόφιλων ή χρηστών ενδοφλεβίων 
ναρκωτικών. Τα νέα κρούσματα καταγράφονται αποκλειστικά σε άρρενες ομοφυλόφιλους ασθενείς, 
συνήθως νεώτερους σε ηλικία. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών ασθενών 
στη συχνότητα εμφάνισης σύφιλης. Ιστορικό σύφιλης πριν τη διάγνωση της HIV οροθετικότητας, 
αποτελούσε προδιαθεσικό παράγοντα για προσβολή και μετά από αυτήν, αλλά και για επανειλημμένες 
αναμολύνσεις. Ως συχνότερη πηγή μόλυνσης αναφέρθηκε η απροφύλακτη στοματογεννητική 
σεξουαλική επαφή. Η ανοδική πορεία της πρώιμης σύφιλης υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
εντατικοποίησης της συμβουλευτικής από τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και των τακτικών 
κλινικοεργαστηριακών ελέγχων των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: σύφιλη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, HIV.

changes in the incidence of primary syphilis among hIV 
patients over time 
V. Paparizos, E. Daskalakis, S. Kourkounti, Κ. Λόϊο, Μ. Χατζηβασιλείου, Κ.Π. Κυριάκης, Χ. Αντωνίου

Abstract
The re-emergence of primary syphilis among HIV-infected patients is a marker of high-risk sexual 
behavior rise. An increasing rate of primary syphilis cases has been reported since introduction of 
HAART, especially since 2000. Recurrence of risky behavior has been considered as a result of the 
optimism from HAART. Patients with a history of syphilis before HIV diagnosis were mostly men, with 
no significant difference between men having sex with men [MSM], heterosexuals or intravenous 
drug users [IVDU]. New syphilis cases were exclusively reported in younger MSM patients. Greeks and 
foreigners have had a similar incidence of syphilis. Previous history of syphilis (before HIV-seroposi-
tivity) has been a predisposing factor for current syphilis and repeated infections. Unprotected anal 
intercourse was the principal mode of transmission. The raising rate of primary syphilis underlines 
the need for counseling intensification and for more frequent screening for syphilis in HIV patients.

Keywords: syphilis, sexually transmitted diseases, risk behaviour, HIV.
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ασθενείς που διαγιγνώσκονται με πρώιμη σύφιλη 
ή άλλο ΣΜΝ, είναι ήδη HIV θετικοί.

Η αύξηση αυτή έχει αποδοθεί σε αναζωπύρω-
ση της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου κυρίως 
στις ομάδες των ομοφυλόφιλων ανδρών, λόγω 
και της υπέρμετρης αισιοδοξίας από τα θετικά 
αποτελέσματα των συνδυασμένων αντιρετροϊι-
κών θεραπειών.

Η πρώιμη συμπτωματική σύφιλη αποτελεί ισχυ-
ρό δείκτη σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κιν-
δύνου, δεδομένου ότι:
•	 Μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω της σεξουα-

λικής δραστηριότητας
•	 Έχει σχετικά βραχύ χρόνο επώασης
•	 Έχει συχνά θορυβώδη συμπτωματολογία, η 

οποία επιβάλλει στον ασθενή την αναζήτηση 
ιατρικών υπηρεσιών

•	 Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση 
είναι εφικτή για τον ειδικό.

Η συστηματική καταγραφή των κρουσμάτων 
της πρώιμης συμπτωματικής σύφιλης μεταξύ HIV 
ασθενών, είναι σημαντικό στοιχείο εκτίμησης της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς τους, ενώ τελούν υπό 
τη γνώση της HIV λοίμωξης, της πιθανής μεταδοτι-
κότητας, αλλά και της δικής τους ευπάθειας.

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση όλων των κρουσμάτων σύφιλης 
μεταξύ ήδη διαγνωσθέντων HIV ασθενών, ως δεί-
κτη της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Η συ-
μπεριφορά αυτή θεωρητικώς όφειλε να είναι 
ασφαλής, δεδομένης της ενημέρωσης των HIV 
ασθενών περί των κινδύνων μετάδοσης του HIV 
σε άλλα άτομα, αλλά και του κινδύνου για τους 
ίδιους από την επιβάρυνσή τους με άλλα ΣΜΝ ή 
και τις αναμολύνσεις με HIV.

Επίσης, η αξιολόγηση των δημογραφικών και 
άλλων χαρακτηριστικών των ασθενών που μολύ-
νονται με σύφιλη και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με τις ομάδες ή τα άτομα που κινδυνεύ-
ουν περισσότερο και οφείλουν να αποτελούν 
στόχο παρεμβάσεων πρόληψης.

Δείγμα-Μέθοδος
Δείγμα της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν 

1980 ασθενείς με HIV λοίμωξη που προσήλθαν στο 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» για παρακολούθηση από 
1/1/1988 έως 31/12/2011 (24 έτη). Οι ασθενείς αυτοί, 
που περιλήφθησαν στη μελέτη, είχαν πλήρες 

καταγεγραμμένο ιστορικό, τουλάχιστον έναν πλή-
ρη ορολογικό έλεγχο σύφιλης και χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών μηνών.
Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν ήταν:
•	 Φύλο, ηλικία, χώρα καταγωγής 

(Έλληνες-αλλοδαποί)
•	 Πηγή της HIV μόλυνσης (ομοφυλοφιλική επαφή, 

ετεροφυλική επαφή, χρήση ενδοφλεβίων ουσι-
ών, προέλευση από χώρα υψηλού επιπολασμού)

•	 Κλινική εμφάνιση σύφιλης
•	 Ορολογικός έλεγχος σύφιλης.

Όλοι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη που προσέρ-
χονται στο νοσοκομείο ελέγχονται για σύφιλη 
κατά την πρώτη αιμοληψία μετά τη διάγνωση και 
έκτοτε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος σύφιλης περι-
λαμβάνει: VDRL, EIA (IgM και IgG), FTA-Abs (IgM και 
IgG) και TPHA. Οι επόμενοι έλεγχοι, τακτικοί ή 
λόγω εμφάνισης συμπτωμάτων, περιλαμβάνουν 
VDRL και EIA (IgM και IgG), και επί θετικού αποτελέ-
σματος διενέργεια και των υπολοίπων εξετάσεων.

Σε όλους τους ασθενείς παρέχονται από τους 
ιατρούς συμβουλές και παραινέσεις για ασφαλή 
σεξουαλική συμπεριφορά, αρχικά κατά την πρώ-
τη συζήτηση και λήψη ιστορικού και έκτοτε σε 
κάθε ευκαιρία, όπως η συζήτηση των αποτελε-
σμάτων του τακτικού ελέγχου, η διενέργεια των 
εμβολιασμών και η εμφάνιση άλλων λοιμώξεων.

Η συχνότητα εμφάνισης σύφιλης εξετάσθηκε 
επίσης αναλόγως της χρονικής περιόδου (πριν ή 
μετά την καθιέρωση των συνδυασμένων αντιρε-
τροϊικών θεραπειών) και αναλόγως της ύπαρξης 
παλαιού ιστορικού σύφιλης.

Αξιολογήθηκαν ως κρούσματα πρώιμης σύφι-
λης επί ήδη διαγνωσθέντων HIV ασθενών:
•	 Οι περιπτώσεις πρωτογόνου σύφιλης με πα-

ρουσία έλκους στα γεννητικά όργανα ή την πε-
ριγεννητική και πρωκτική περιοχή, επιβεβαιω-
μένες με άμεση μικροσκόπηση από τη βλάβη 
και ανεύρεση σπειροχαίτης, τουλάχιστον 90 
ημέρες από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης.

•	 Οι περιπτώσεις δευτερογόνου σύφιλης, επιβε-
βαιωμένες με ορολογικό έλεγχο, τουλάχιστον 
12 μήνες από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης.

•	 Οι περιπτώσεις λανθάνουσας σύφιλης, διαγνω-
σθείσες ορολογικά στα πλαίσια τακτικού ελέγ-
χου, σε απόσταση τουλάχιστον 12 μηνών από 
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης και εφόσον 
υπήρχε πρόσφατος (μέχρι ένα έτος πριν) αρνη-
τικός ορολογικός έλεγχος.
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Αποτελέσματα
Α. Από το σύνολο των 1980 ασθενών, 1.722 ήταν 

άνδρες και 258 (13,03%) γυναίκες. Η αναλογία των 
αλλοδαπών μεταξύ των ανδρών ήταν 10,68% (Έλ-
ληνες=1.538, αλλοδαποί=184/1.722), ενώ ήταν σα-
φώς μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών (Ελληνίδες 
153/258, αλλοδαπές=105/258, 40,69%, - Πίνακας 1). 
Η διαφορά αυτή σχετίζεται με την προέλευση πολ-
λών αλλοδαπών γυναικών από χώρες με υψηλό επι-
πολασμό της HIV λοίμωξης, που επικρατεί η ετερο-
φυλική μετάδοση (Αφρική) και η αναλογία ανδρών 
προς γυναίκες είναι 1:1, σε αντίθεση με την Ελλάδα. 

Από τους Έλληνες άνδρες, η μεγάλη πλειοψη-
φία ήταν ομοφυλόφιλοι (1.485/1.722, 86,23%), 
μόλις 13 είχαν μολυνθεί από ετεροφυλική επαφή, 
19 ήταν χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) 

και 21 ομοφυλόφιλοι και χρήστες. Από τους αλ-
λοδαπούς, ομοφυλόφιλοι ήταν οι 115 εκ των 184 
(62,5%), οι 46 (25%) ήταν ετεροφυλόφιλοι ή προ-
ερχόμενοι από χώρες με κυριαρχούσα την ετε-
ροφυλική μετάδοση του HIV, οι 17 ήταν ΧΕΝ και 
2 ομοφυλόφιλοι και ΧΕΝ.

Από την ομάδα των γυναικών, είχαν μολυνθεί 
από χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών οι 17/153 
Ελληνίδες (11,1%) και οι 7/105 αλλοδαπές (6,7%), 
ενώ οι υπόλοιπες είχαν μολυνθεί από ετεροφυλι-
κή επαφή (Πίνακας 1).

Β. Ιστορικό σύφιλης πριν τη διάγνωση της HIV 
λοίμωξης είχαν συνολικά 358 ασθενείς. Η κατανο-
μή δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις κατηγορίες 
του δείγματος. (Πίνακας 2) Οι άνδρες είχαν θετικό 

Πίνακας 1. Κατανομή μελετηθέντων ασθενών κατά φύλο, προέλευση και πηγή μόλυνσης.

EΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΑ
ΟΜΟΦ 1485 ΟΜΟΦ 115 1600
ΕΤΕΡΟ 13 ΕΤΕΡΟ/ΧΥΕ 46 59

ΧΕΝ 21 ΧΕΝ 17 38
ΧΕΝ & ΟΜΟΦ 19 ΧΕΝ & ΟΜΟΦ 6 25

ΣΥΝΟΛΟ 1538 ΣΥΝΟΛΟ 184 1722
         

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ  
ΕΤΕΡΟ 136 ΕΤΕΡΟ/ΧΥΕ 98 234

ΧΕΝ 17 IVDU 7 24
ΣΥΝΟΛΟ 153 ΣΥΝΟΛΟ 105 258

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΩΝ 1691 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 289 1980
ΟΜΟΦ = Ομοφυλόφιλοι άνδρες, ΕΤΕΡΟ = Ετεροφυλόφιλοι, ΧΕΝ = Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών, ΧΥΕ = προέλευση από Χώρα Υψηλού Επιπολασμού (με κυρίαρχη την ετεροφυλική μετάδοση).

Πίνακας 2. Ιστορικό σύφιλης πριν τη διάγνωση/πρώιμη σύφιλη μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης.

ΦΥΛΟ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΗΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΥΦΙΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ HIV ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΦ 1485 302 20,3% 148 9,96%

  ΕΤΕΡΟ 13 4    
  ΧΕΝ 19 1    
  ΧΕΝ&ΟΜΟΦ 21 6    
  ΣΥΝΟΛΟ 1538 313 20,3%    

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΤΕΡΟ 136 4    
  ΧΕΝ 17 2    
  ΣΥΝΟΛΟ 153 6 3,9%    

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΜΟΦ 115 25 21,7% 8 6,95%
  ΕΤΕΡ/ΧΥΕ 46 7    
  ΧΕΝ 17      
  ΧΕΝ&ΟΜΟΦ 6 2    
  ΣΥΝΟΛΟ 184 34 18,4%    

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΕΡΟ/ΧΥΕ 98 4    
  ΧΕΝ 7 1    
  ΣΥΝΟΛΟ 368 5 1,3%    

ΟΜΟΦ = Ομοφυλόφιλοι άνδρες, ΕΤΕΡΟ = Ετεροφυλόφιλοι, ΧΕΝ = Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών, ΧΥΕ = προέλευση από Χώρα Υψηλού Επιπολασμού (με κυρίαρχη την ετεροφυλική μετάδοση).
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ιστορικό σε 347 περιπτώσεις (20,15%) και οι γυναί-
κες σε 11 (4,26%). Η διαφορά ήταν στατιστικά ση-
μαντική (p<0,0001, 95% CI: 3,06-10,4). Οι ομοφυ-
λόφιλοι άνδρες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό 
θετικού ιστορικού {302/1.485 Έλληνες (20,3%) και 
25/115 αλλοδαποί (21,7%)}, χωρίς εν τούτοις να 
σημειώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά με-
ταξύ τους, ή μεταξύ ομοφυλόφιλων και των άλ-
λων κατηγοριών των ανδρών.

Γ. Σημαντικότατη διαφορά υπήρξε στα κρού-
σματα πρώιμης σύφιλης μετά τη διάγνωση της 
HIV νόσου. Καταγράφηκαν συνολικά κατά την 
υπό μελέτη περίοδο 194 νέες περιπτώσεις σύφι-
λης, επί 156 ασθενών, όλων από την ομάδα των 
ομοφυλόφιλων ανδρών. Ο συνολικός αριθμός 
των περιπτώσεων είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των ασθενών, δεδομένου ότι 30 ασθενείς 
εμφάνισαν πρώιμη σύφιλη από δύο φορές και 4 

ασθενείς από 3 φορές. Καμία νέα περίπτωση σύ-
φιλης δεν σημειώθηκε επί άνδρα ετεροφυλόφι-
λου, χρήστη ενδοφλεβίων ναρκωτικών ή προερ-
χόμενου από χώρα υψηλού επιπολασμού, ή επί 
γυναίκας, ανεξαρτήτως πηγής μόλυνσης. 

Δ. Τα κρούσματα πρώιμης σύφιλης άρχισαν να 
εμφανίζονται μετά το 2000, με μόνο μία περίπτω-
ση πρωτογόνου σύφιλης να έχει καταγραφεί νω-
ρίτερα (1991). Από το 2000 ο αριθμός τους ακο-
λουθεί σταθερά ανοδική πορεία, φθάνοντας το 
μέγιστο στο τέλος του 2011 με 49 περιπτώσεις 
(Πίνακας 3). Η διαρκής ανοδική τάση της επίπτω-
σης είναι εμφανής, τόσο στην αναλογία των κρου-
σμάτων επί του συνόλου των παρακολουθούμε-
νων ανά έτος ασθενών, όσο και με βάση τα αν-
θρωποέτη (person-years) παρακολούθησης (Πί-
νακας 3). Στο τέλος του 2011, η επίπτωση έφθασε 
στο μέχρι στιγμής μέγιστο των 4,59 ανά 100 

Πίνακας 3. Κρούσματα πρώιμης σύφιλης ανά έτος, ανά 100 ανθρωποέτη (person-years) και % επί του συνόλου 
των παρακολουθούμενων ανά έτος ασθενών.

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

PERSON 
YEARS

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΣΥΦΙΛΗΣ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100 
PERSON-YEARS

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100 
AΣΘΕΝΕΙΣ

1988 17 7,5      

1989 40 23,08      

1990 43 41,25      

1991 64 59,33 1 1,68 1,56

1992 138 91,5      

1993 170 137,16      

1994 211 167,91      

1995 261 218,83      

1996 323 274,08      

1997 362 312,25      

1998 404 357,66      

1999 443 402,83      

2000 481 435,5 1 0,23 0,207

2001 531 482,16 0   

2002 611 543,66 2 0,36 0,327

2003 673 602,83 1 0,16 0,148

2004 765 673,41 4 0,59 0,522

2005 847 766,5 4 0,52 0,472

2006 938 805,75 12 1,48 1,279

2007 1039 857,08 20 2,33 1,924

2008 1101 915,66 21 2,29 1,907

2009 1155 972,58 36 3,7 3,116

2010 1211 1007,3 43 4,26 3,550

2011 1275 1065,8 49 4,59 3,843
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ανθρωποέτη, ή 3,843% επί των παρακολουθού-
μενων ασθενών. 

Ε. Από το σύνολο των 156 ασθενών που μολύν-
θηκαν, οι 148 ήταν από την ομάδα των 1.485 Ελ-
λήνων ομοφυλόφιλων (9,96%) και οι 8 από τους 
115 αλλοδαπούς (6,95%). Η διαφορά μεταξύ Ελλή-
νων και αλλοδαπών δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική.

Οι ασθενείς με σύφιλη διέφεραν σε σημαντικό 
βαθμό ως προς την ηλικία, σε σχέση με τους 
ασθενείς της ίδιας ομάδας (άρρενες ομοφυλόφι-
λους) χωρίς σύφιλη. Η μέση ηλικία των ασθενών 
που μολύνθηκαν από τη σπειροχαίτη ήταν 
38,18±0,62 έτη (διάμεση 38, 24-61) και αυτών 
που δεν μολύνθηκαν 46,94±0,35 (διάμεση 46, 
19-81) (p<0,0001, 95% CI: 6,64-10,57). Ομοίως δι-
έφεραν οι ηλικίες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδα-
πών ασθενών. Οι αλλοδαποί ήταν κατά τι νεώτε-
ροι, με μέση ηλικία 31,88±5,08 (διάμεση=32,5, 
25-40) ενώ οι Έλληνες μεγαλύτεροι, με μέση ηλι-
κία 38,53±7,74 (διάμεση 38, 24-61) (p=0,01, 95% 
CI: -12,1- -1,2)

ΣΤ. Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε επίσης 
μεταξύ αυτών που εμφάνισαν πρώιμη σύφιλη μετά 
την HIV-διάγνωση, ενώ είχαν θετικό ιστορικό πριν 
(53 επί 327, 16,2%) κι αυτών χωρίς προηγούμενο 
ιστορικό (103 επί 1.273, 8,09%) – (p<0,0001, 95% CI: 
1,53-3,13, RR=2,003).

Από τους 34 ασθενείς που προσήλθαν με πρώι-
μη σύφιλη περισσότερες από μία φορές, οι 17 
(50%) είχαν θετικό ιστορικό σύφιλης πριν τη διά-
γνωση της HIV λοίμωξης. Το θετικό ιστορικό ήταν 
προδιαθεσικός παράγων για υποτροπές σύφιλης 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p<0,0001, 95% 
CI 2,0-8,0, OR=4,05).

Z. Από τις 194 περιπτώσεις σύφιλης, οι 31 εμφανί-
σθηκαν ως πρωτογόνος, με έλκος στα γεννητικά 
όργανα, την πρωκτική περιοχή ή και τη στοματική 
κοιλότητα. Σε 143 περιπτώσεις υπήρχε συμπτωμα-
τολογία δευτερογόνου σύφιλης και σε 15 συνυπήρ-
χαν συμπτώματα πρώτου και δευτέρου σταδίου 
(έλκος και ροδάνθη ή βλατιδώδες εξάνθημα). Σε 3 
ασθενείς η διάγνωση ετέθη κατόπιν τακτικού ορο-
λογικού ελέγχου, που προέκυψε θετικός στα IgM 
αντισώματα, με τίτλο VDRL >1/32, ενώ υπήρχε αρνη-
τικός έλεγχος στο προηγούμενο δωδεκάμηνο. Σε 
ένα ασθενή η διάγνωση ετέθη μετά από αναφορά 
σεξουαλικής επαφής με άτομο που έπασχε από 

σύφιλη, με βάση ανάλογο ορολογικό έλεγχο, χωρίς 
ακόμη εκδήλωση συμπτωματολογίας.

Η. Σε 85 περιπτώσεις (43,81%) ο ασθενής ανέφε-
ρε ως πιθανή πηγή μόλυνσης απροφύλακτη στο-
ματική επαφή. Σε 28 περιπτώσεις (14,4%), η πηγή 
ήταν απροφύλακτη πρωκτική επαφή, συχνά με 
επίσης γνωστό οροθετικό σύντροφο. Στα υπόλοι-
πα 81 κρούσματα δεν αναφέρθηκε με σαφήνεια 
πιθανή πηγή προέλευσης της λοίμωξης, εντού-
τοις υπήρξε γενικώς παραδοχή εν μέρει απροφύ-
λακτων επαφών.

Συζήτηση
Η επίπτωση της πρώιμης σύφιλης στις ανεπτυγ-

μένες χώρες κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα μετά 
το 1947, έτος εμπορικής κυκλοφορίας της πενικιλ-
λίνης. Το 2000 στις ΗΠΑ, σημειώθηκε ο χαμηλότε-
ρος από ποτέ αριθμός νέων κρουσμάτων (2,1 ανά 
100.000 πληθυσμού).1 Έτσι, το CDC ανακοίνωσε 
το «Εθνικό σχέδιο για την εξάλειψη της σύφιλης 
από τις ΗΠΑ» (National Plan to eliminate syphilis 
from US).2 Εντούτοις, τα επόμενα έτη τοπικές συρ-
ροές κρουσμάτων άρχισαν να σημειώνονται και 
το 2004 η επίπτωση είχε μικρή συνολική άνοδο, 
από 2,1 σε 2,7 ανά 100.000 πληθυσμού.3 Η μεγα-
λύτερη αναλογία των περιπτώσεων (άνω του 
60%) καταγράφηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες, 
που συχνά ήταν ήδη HIV θετικοί.3,4 Σε αντίθεση με 
τους άνδρες, η σύφιλη στις γυναίκες ήταν σταθε-
ρά χαμηλή.1,3

Η ανοδική τάση της συχνότητας της πρώιμης 
σύφιλης συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Ανάλο-
γο φαινόμενο παρατηρήθηκε επίσης σε όλες σχε-
δόν τις ανεπτυγμένες χώρες.5-9 Σε όλες τις αναφο-
ρές η πλειονότητα των περιπτώσεων καταγράφη-
κε σε ομοφυλόφιλους άνδρες, με υψηλή αναλογία 
μεταξύ των HIV θετικών από αυτούς. 

Η αύξηση αυτή, που συνοδεύθηκε από αντί-
στοιχη και άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων 
Νοσημάτων,5,10-12 αποδόθηκε σαφώς σε αναζω-
πύρωση της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, 
κατά κύριο λόγο μεταξύ των ομοφυλόφιλων αν-
δρών.11-14 Στις αιτίες της αναζωπύρωσης αυτής 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η υπερβολική 
αισιοδοξία από τα αποτελέσματα της σύγχρο-
νης, συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής 
(HAART optimism)15-17 και η διασπορά και επι-
κράτηση εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με 
την ασφάλεια της στοματογεννητικής επαφής, 
τη μη μεταδοτικότητα του HIV επί ασθενούς με 
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μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, την ασφάλεια της 
επαφής μεταξύ HIV οροθετικών ατόμων κ.λπ.11,18 

H σεξουαλική συμπεριφορά των HIV ασθενών 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας δευτερο-
γενούς πρόληψης της διασποράς της HIV λοίμω-
ξης. Η συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, η οποία 
εκθέτει τον HIV ασθενή σε κίνδυνο από σύφιλη, 
εκθέτει επίσης τους ερωτικούς του συντρόφους 
για κίνδυνο από HIV. Η αύξηση της επίπτωσης της 
HIV λοίμωξης, είναι επακόλουθο και πράγματι έχει 
ήδη καταγραφεί. Η αύξηση της συχνότητας της 
σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ στις ανεπτυγμένες 
χώρες συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση και 
της HIV λοίμωξης.9,19

Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας επιβεβαιώνουν 
τα ευρήματα της μελέτης. Η εμφάνιση των νέων 
κρουσμάτων σύφιλης, αρχίζει ουσιαστικά μετά 
την καθιέρωση της HAART στη χώρα μας, που έγι-
νε το 1996-1997. Μετά τη σχεδόν πλήρη απουσία 
πρώιμης σύφιλης στους HIV ασθενείς του «Α. Συγ-
γρός» τη δωδεκαετία 1988-1999, παρατηρείται 
όχι μόνο συνεχής παρουσία κρουσμάτων, αλλά 
με συνεχή ανοδική πορεία της επίπτωσης, η 
οποία σχεδόν εικοσαπλασιάζεται, από 0,23 (ανά 
person year) το 2000, σε 4,59 το 2011. Τα κρού-
σματα εντοπίζονται αποκλειστικά σε ομοφυλόφι-
λους άνδρες, ενώ στις λοιπές ομάδες δεν εμφανί-
σθηκε καμία περίπτωση.

Στην πορεία αυτή συμμετέχουν σε σημαντική 
αναλογία ασθενείς με θετικό ιστορικό σύφιλης. Τα 
άτομα με θετικό ιστορικό είχαν διπλάσιο κίνδυνο 
να εμφανίσουν πρώιμη σύφιλη μετά την HIV διά-
γνωση, σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς ιστορικό. 
Το γεγονός υποδηλώνει ότι, παρά τη διάγνωση 
της HIV οροθετικότητας, για πολλούς δεν υπήρξε 
διακοπή των δεσμών με τα υπάρχοντα σεξουαλι-
κά δίκτυα, ή σημειώθηκε αναθέρμανση των επα-
φών με αυτά. Η συμπεριφορά αυτή δεν μεταβλή-
θηκε ακόμη και μετά το πρώτο επεισόδιο σύφι-
λης, με αποτέλεσμα οι έχοντες θετικό ιστορικό να 
έχουν και υψηλότερο κίνδυνο αναμολύνσεων. 
Εντούτοις, και η συνεισφορά των ατόμων με αρ-
νητικό ιστορικό, αν και σε μικρότερη συχνότητα 
(8,09 έναντι 16,2%), ήταν επίσης σημαντική. Το 
γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε πολλές 
περιπτώσεις υπήρξε νέα είσοδος σε core group 
της σύφιλης, και πάλι παρά τη διάγνωση της ορο-
θετικότητας. Η διάγνωση της οροθετικότητας πι-
θανώς οδηγεί ορισμένους ασθενείς σε μείωση της 
προσοχής, εφόσον ο κυριότερος φόβος τους, που 
ήταν η HIV λοίμωξη, έχει πλέον συμβεί.

Η ηλικία των ασθενών που εμφάνισαν πρώιμη 
σύφιλη ήταν ανάλογη με άλλων μελετών. Στην 
παρούσα εργασία η διάμεση ηλικία των ασθενών 
αυτών ήταν τα 38 έτη. Σε αντίστοιχη μελέτη στις 
ΗΠΑ η διάμεση ηλικία ήταν 36.20 Γενικώς, οι ασθε-
νείς αυτοί είναι νεώτερης ηλικίας,21,22 συνηθέστε-
ρα μεταξύ 30 και 40 ετών.23

Η μετάδοση με τη στοματική επαφή, που είναι 
απόλυτα εφικτή και μάλλον ευχερής στην περί-
πτωση της σπειροχαίτης, είναι επίσης δυνατή και 
για τον HIV. Αν και η στοματική επαφή είναι σχετι-
κώς μικρότερου κινδύνου για μετάδοση HIV σε 
σχέση με άλλες μορφές σεξουαλικής δραστηριό-
τητας, δεν είναι εντελώς ακίνδυνη και ποσοστό 
έως και 8% των μολύνσεων αποδίδεται σε αυτή.24-

26 Η παρουσία ελκών σύφιλης στη στοματική κοι-
λότητα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο και για 
μετάδοση του HIV. Άλλες πρακτικές μείωσης του 
κινδύνου για HIV μόλυνση, όπως η απροφύλακτη 
επαφή χωρίς εκσπερμάτιση ή η επαφή μόνο μετα-
ξύ ατόμων με παρόμοια κατάσταση ως προς τον 
HIV (μόνον οροθετικοί ή μόνον οροαρνητικοί – 
«serosorting») είναι εξαιρετικά επισφαλείς για σύ-
φιλη, αλλά και άλλα ΣΜΝ.27-29

Τα ανωτέρω συμβαίνουν παρά τη συμβουλευτι-
κή των θεραπόντων ιατρών, και παρά τη γνωστο-
ποίηση προς τους ασθενείς των κινδύνων από τα 
ΣΜΝ. Η τάση για υποτροπή της σεξουαλικής συ-
μπεριφοράς υψηλού κινδύνου δεν υπακούει πά-
ντοτε στη συνήθη πρακτική οδηγιών και συμβου-
λών, που δίδονται στα πλαίσια της συνήθους ια-
τρικής παρακολούθησης. Ιδιαίτερα δεν φαίνεται 
να είναι καθολικά αποδεκτή η χρήση προφυλα-
κτικού σε όλα τα είδη σεξουαλικής επαφής, σε 
όλα τα είδη συντρόφων, από την αρχή έως το τέ-
λος της επαφής. Ομοίως, είναι εύλογο το συμπέ-
ρασμα της διατήρησης μεγάλου αριθμού ερωτι-
κών συντρόφων, από τις ίδιες «δεξαμενές» υψη-
λού κινδύνου. 

Η μεταβολή της επικίνδυνης συμπεριφοράς 
των HIV ασθενών δεν είναι ζήτημα μόνον της δι-
κής τους προστασίας από Σεξουαλικώς Μεταδι-
δόμενες Λοιμώξεις, αλλά και προτεραιότητα της 
Δημόσιας Υγείας, εφ’όσον η επικίνδυνη συμπερι-
φορά συμβάλλει επίσης σε περαιτέρω διασπορά 
του HIV. Δεδομένου ότι το φαινόμενο δεν είναι 
τοπικό αλλά διεθνές, προτάσεις για βελτίωση των 
προληπτικών δραστηριοτήτων έχουν διατυπωθεί 
στη βιβλιογραφία. Στις Βρετανικές κατευθυντήρι-
ες οδηγίες για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία των ατόμων που ζουν με την HIV νόσο, 
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περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τακτικός, ανά 
τρίμηνο, ορολογικός έλεγχος για σύφιλη.30 Γενι-
κώς, θεωρείται απαραίτητη η συνολική θεώρηση 
των αιτίων της υποτροπής της σεξουαλικής συ-
μπεριφοράς υψηλού κινδύνου και η υιοθέτηση 
συνδυασμού ενεργειών με στόχο διαφορετικούς 
παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς 
αυτής.11 Στη χώρα μας, με τις Μονάδες που εξυπη-
ρετούν HIV ασθενείς να αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα έλλειψης προσωπικού, η ενίσχυση της συ-
νεργασίας με άλλες υπηρεσίες των Νοσοκομείων 
(επισκέπτριες υγείας, κοινωνική υπηρεσία, ψυχο-
λόγοι) και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις πι-
θανώς θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου. 
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