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

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον 
γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες 
υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
περιέχει 800 mg δαρουναβίρης (ως αιθανολικό εστέρα), 150 mg κομπισιστάτης, 200 mg εμτρισιταβίνης 
και 10 mg τενοφοβίρης αλαφεναμίδης (ως φουμαρικό). ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο. Κίτρινο έως κιτρινωπό-καφέ δισκίο σε μορφή καψακίου, διαστάσεων 22 mm x 10 mm, 
που φέρει χαραγμένη την ένδειξη «8121» στη μία πλευρά και την ένδειξη «JG» στην άλλη πλευρά. ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. 
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/17/1225/001 - 30  επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21 Σεπτεμβρίου 2018. Λεπτομερείς πληροφορίες 

για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς 
Μονάδων Λοιμώξεων, με την σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της 
αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Συσκευασία Νοσοκομειάκη Τιμή
SYMTUZA F.C.TAB

(800+150+200+10)MG/TAB HDPE Bottle x 30 TABS 763,70 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική 
Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.
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Τα ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS” περιλαμβάνονται στα Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με Εθνική 
αναγνώριση σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α 1α/543/99, ΦΕΚ τεύχος 2ο αριθ. φύλλου 122 
18/02/1999
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ΠΡΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αρχεία AIDS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 14085
11521 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ*
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
Φυσικά πρόσωπα 15.00 €
Μέλη Ε.Ε.Μ.Α.AIDS 6.00 €
Νομικά πρόσωπα, Οργανισμοί 50.00 €
Εξωτερικό 110.00 €

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή / ή να γίνει διόρθωση της διευθύνσεώς μου:

ΕΠΩΝΥΜΟ ........................................................................  ΟΝΟΜΑ  ...................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  .....................................................................  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ...................................................................................................................................
ΠΟΛΗ  ........................................  Τ.Κ  ................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ...................................FAX  .................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι συνδρομές αποστέλλονται με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στη Διεύθυνση:
Ε.Ε.Μ.Α.AIDS, Ταχυδρομική θυρίδα 14085, 11521 ΑΘΗΝΑ
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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 (περιλαμβανομένων 
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 σε-
λίδα. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο περιε-
χόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το 
περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι αρκετά 
σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά χωρίς 
να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο κείμενο. 

Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει 
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο 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 ανάμει-
ξη 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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Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Μ.Κ. Λαζανάς 
Χ. Γώγος
Π. Κολλάρας
A. Παπαδόπουλος
Μ. Γκίκα
Γ. Αδάμης
Β. Παπαρίζος
Δ. Παρασκευά
Β. Σπούλου
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Ν. Δέδες
Α. Δρούλιας
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Δ. Παρασκευά
Μ. Πύλλη
Κ. Πρωτοπαπάς
Θ. Ρέτσας
Β. Σακκά
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30ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Μ. Ψυχογυιού
Αντιπρόεδρος: Μ. Αστρίτη
Μέλη: Κ.Α. Ακινόσογλου

Α. Αντωνιάδου
Σ. Ασημακόπουλος
Δ. Καββαθά
Ε. Κάκαλου
Ό. Κοσμοπούλου
Δ. Κοφτερίδης
Σ. Μεταλλίδης

Λ. Νικολοπούλου
Π. Παναγόπουλος
Α. Παπαδόπουλος
Μ. Παπαδοπούλου
Β. Παπασταμόπουλος
Δ. Παρασκευής
Π. Τουλούμη
Γ. Χρύσος
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Μήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α. 
και της προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και η 
Οργανωτική Επιτροπή έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
AIDS που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018.

Το φετινό συνέδριο σηματοδοτεί 30 χρόνια αδιάλειπτης και συνεπούς προσπάθειας της 
Ε.Ε.Μ.Α.Α. για την ευαισθητοποίηση, έγκυρη ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση των επαγγελ-
ματιών υγείας και του ευρύτερου κοινού πάνω σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και 
αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης. 

Τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την κατάρτιση ενός προγράμματος που θα καλύπτει τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα 
στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης όπως αυτή 
εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φορείς και οργανώσεις που ασχο-
λούνται με την HIV λοίμωξη, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την προστασία ευά-
λωτων ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη 
των Σωμάτων Ασφαλείας στοχεύοντας στην παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων γνώ-
σεων, στην άρση των προκαταλήψεων και στην ενεργητική συμμετοχή τους στην ενημέ-
ρωση για την πρόληψη της HIV λοίμωξης. 

Ευελπιστούμε η εκπληκτική πρόοδος που έχει επιτευχθεί αυτά τα 30 χρόνια να συνεχιστεί και 
να οδηγήσει σύντομα, με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών, στην εκρίζωση της νόσου και την 
εξάλειψη του στίγματος που ακόμα και σήμερα βιώνουν τα άτομα που ζουν με τον HIV.

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.  
του Συνεδρίου

Μαρία Χίνη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Μάριος Κ. Λαζανάς
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9:00-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών, Μαιών/Μαιευτών και Επισκεπτών Υγείας  
(Διαδραστική Συνεδρία)
Συντονιστές: Ζ. Μάτσου, Χ. Ντάφλος, Μ. Παπαδοπούλου
Ομιλητές: Κ. Αγγελακόπουλος, Ά. Δελτσίδου, Ζ. Μάτσου, Χ. Ντάφλος, Μ. Παπαδοπούλου,  
Β. Ραφτόπουλος, Ε. Χατζηθεοδώρου

11:00-12:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Μ. Λαδά, Γ. Πλουμίδης

ΕΑ01
Η μουσική ψυχοθεραπεία ως καινοτόμος παράγοντας θεραπείας στη σωματική και ψυχική 
υγεία του πάσχοντος
Δ. Παπαδάκης 

ΕΑ02
Late presenters της HIV λοίμωξης στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Β. Πετράκης, Π. Παναγόπουλος, Μαλτσάν Τζελάλ, Ά.-Μ. Ξανθοπούλου, Δ. Παπάζογλου, Ε. Μαλτέζος

ΕΑ03
SIMIO PLUS: Παρουσίαση λειτουργίας και αποτελεσμάτων ενός Κέντρου συμβουλευτικής 
και εξέτασης του HIV στην Αθήνα
Π. Δαμάσκος, Μ. Γιαννοπούλου, Ε. Κρομμύδα, Κ. Μαντζαβίνου, Π. Μαντά, Ε. Κάκαλου, B. Krumbholz, 
Θ. Ρόζενμπεργκ

ΕΑ04
Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με την HIV λοίμωξη 
και δεν έχουν διασυνδεθεί με τη φροντίδα: Προκαταρτικά αποτελέσματα 
Μ. Πύλλη, Σ. Πατρινός, Χ. Τσιάρα, Ε. Χατζηθεοδώρου, Δ. Παρασκευά 

ΕΑ05
Επεισόδια σύφιλης σε πληθυσμό οροθετικών ασθενών υπό παρακολούθηση σε Μονάδα 
Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) το διάστημα 2004-2016: Δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
διαχρονική επίπτωση
Ε. Κάκαλου, Ε. Φραγκίσκου, Α. Τραμπέλη, Χ.-Α. Κάκαλου, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Ε. Πικουλής, 
Β. Παπασταμόπουλος

ΕΑ06
Υψηλόβαθμες HPV δυσπλασίες του πρωκτού σε HIV-οροθετικούς ασθενείς και πρόληψη 
καρκίνου του πρωκτού
Ι. Γκέγκες, Ν. Δαλαβούρας, Β. Μηλιώνης, Α. Σταματιάδης

ΕΑ07
Επίπτωση οξείας ηπατίτιδας Α σε HIV θετικούς ασθενείς, στη διάρκεια αυξημένης HAV 
ευρωπαϊκής επίπτωσης
Γ. Ξυλωμένος, Α. Σπύρου, Ν. Παΐσιος, Μ. Αστρίτη, Ε. Μακρονάσιος, Α. Καΐκης, Γ. Αδάμης 

ΕΑ08
Αποτελεσματικότητα των νεότερων θεραπειών για την ηπατίτιδα C και διαχείριση ασθενών 
με HIV/HCV συλλοίμωξη
Β. Σακκά, Β.-Μ. Δραγώνα, Μ. Ζώτου, Δ. Τζάλας, Γ. Τσεκές, Σ. Καούστου, Μ. Χίνη

ΕΑ09
Εγκυμοσύνη και HIV λοίμωξη: Η εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου, Η. Μπέη, Χ. Ντάφλος, Α. Λιονή, Μ. Μπομπολή, Β. Σακκά, Α. Μουστακλή, Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

12:30-13:00 Διάλειμμα

13:00-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Η HIV λοίμωξη στα παιδιά
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Β. Σπούλου
• Μεγαλώνοντας με τον ΗΙV: Παιδιατρική προσέγγιση Ε. Μπότσα
• Ψυχική υγεία και μετάβαση στην ενήλικη φροντίδα Χ. Λιάκου
• Σύγχρονη θεραπεία του HIV σε παιδιά και εφήβους Μ. Νόνη
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14:30-16:30 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και χρήση ουσιών: Μια επίμονη και εξελισσόμενη πρόκληση
Προεδρείο: Σ. Κουρκουντή, Δ. Παρασκευά
• HIV και χρήση ουσιών: Επιδημιολογικά δεδομένα Α. Φωτίου
• Ψυχική νόσος και εξάρτηση Α. Πούλιος
• ΟΚΑΝΑ Ό. Αναγνώστου
• ΚΕΘΕΑ Β. Γκιτάκος
• «Διπλά στιγματισμένοι»: Εξαρτημένοι και φορείς HIV Η. Γκότσης
• ChemSex Α. Πούλιος

16:30-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:30 Διαξιφισμοί: Αυτοέλεγχος (self-testing), η πύλη στη θεραπεία και την πρόληψη
Προεδρείο: Μ. Μαραγκός, Θ. Πέππας
• Ναι Π. Πετρίκκος
• Όχι Θ. Νιτσοτόλης

17:30-19:30 Στρογγυλό Τραπέζι: H σύγχρονη θεραπεία της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Παπαδόπουλος
•  Επιλογή αντιρετροϊκής αγωγής σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς Π. Παναγόπουλος
•  Νεώτερες επιλογές σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ΗΑART Γ. Χρύσος

Διαδραστική Συνεδρία 
•  Περίπτωση 1: Πρωτοθεραπευόμενος late presenter: Αναστολείς ιντεγκρασών ή 

πρωτεασών (Διαξιφισμός) Α. Αναστασοπούλου, Δ. Μπασούλης
•  Περίπτωση 2: Διπλή ή τριπλή αντιρετροϊκή αγωγή για τη διατήρηση της ιολογικής 

καταστολής (Διαξιφισμός) Π. Λουρίδα, Θ. Χρυσανθίδης

19:30 Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Χίνη, Μ. Ψυχογυιού
Βραβεύσεις εργασιών
Έπαινος «Κοσμίδη» για την καλύτερη εργασία κλινικής έρευνας
Έπαινος «Παπαευαγγέλου» για την καλύτερη εργασία βασικής έρευνας

Διάλεξη
Η διαχείριση των ιατρικών και προσωπικών δεδομένων των ασθενών με HIV λοίμωξη 
Τ. Βιδάλης

Θα προβληθεί η ταινία: «Ε.Ε.Μ.Α.Α.: 30 χρόνια προσφοράς»
Cocktail

Παράλληλες Συνεδρίες

9:00-11:00 Εκπαίδευση προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας: Δ. Καραπιπέρης, Α. Λιονή

13:00-14:30 Κλινικό Φροντιστήριο Ιατρών, Φοιτητών Ιατρικής & Φοιτητών Βιολογίας 
(Διαδραστική Συνεδρία)
Συντονιστές: Π. Παπαζαφείρη, Ε. Σαμπατάκου, Μ. Ψυχογυιού
•  Δομή του ιού HIV και ορόσημα της HIV λοίμωξης Κ. Ανδρεσάκη, Χ. Γραμματικόπουλος
•  Ο κύκλος ζωής του ιού της HIV λοίμωξης Μ.Ε. Βαρδάκη, Β. Κωστάκης
•  Επιδημιολογία της HIV λοίμωξης - Εργαστηριακή διάγνωση Ε. Πεχλιβανίδου
•  Παθογένεση και διάγνωση της λοίμωξης από τον HIV Α. Δρακάκη, Ε. Πεχλιβάνη
•  Προφύλαξη HIV λοίμωξης (PreP, PeP, TasP) Γ. Ζάχου
•  Παρακολούθηση ασθενών - Σύγχρονοι προβληματισμοί στην αντιμετώπιση της HIV 

λοίμωξης Ν.Ν. Καραμανώλης
•  Αντιρετροϊκά φάρμακα. Ομάδες, μηχανισμός δράσης Μ. Νιανιάρου
•  Μόρια - Νέοι πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι της HIV λοίμωξης Γ. Ιωαννίδης, Ι. Ταραμπουλούς
•  Πρόοδος για τη δημιουργία εμβολίου για τον HIV Β.Ζ. Αρβανίτη, Ν. Πλατανιά
•  Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην HIV λοίμωξη Μ. Δεσποτίδης

14:30-15:30 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ε. Μητροπούλου, Π. Πετρίδης, Μ. Πύλλη
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ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9:00-10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Α. Λουρίδα, Γ. Μπουλμέτης

ΕΑ10
Επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου εμμένουσας ενδοκυττάριας μεταγραφικής 
δραστηριότητας του HIV σε άτομα υπό συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή με εφαβιρένζη 
έναντι αταζαναβίρης: Προοπτική μελέτη κοόρτης
Δ. Πιλάλας, Λ. Σκούρα, Α. Μαργαρίτη, Φ. Χατζοπούλου, Δ. Χατζηδημητρίου, Ό. Τσαχουρίδου,  
Π. Ζεμπεκάκης, Σ. Μεταλλίδης, Μ. Παπαϊωάννου

ΕΑ11
Σημαντικές κλινικές και επιδημιολογικές διαφορές στους ασθενείς που γηράσκουν με  
HIV-1 λοίμωξη και εκείνους που διαγιγνώσκονται σε ηλικία >50 ετών 
Ό. Τσαχουρίδου, Μ. Παπαγιάννη, Χ. Γώγου, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Χατζηδημητρίου, Δ. Βαλαγκούτη,  
Η. Χύτας, Α. Λιθοξόπουλος, Π. Κολλάρας, Π. Ζεμπεκάκης, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης 

ΕΑ12
Σύγκριση εξισώσεων εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Μ. Παπαγιάννη, Α. Ευαγγελίου, Σ. Μάμαλης, Ε. Καρυπίδου, Ό. Τσαχουρίδου, Α. Γεωργίου, Η. Χύτας,  
Χ. Γώγου, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Βαλαγκούτη, Π. Κολλάρας, Κ.Τζιόμαλος, Π. Ζεμπεκάκης, Σ. 
Μεταλλίδης

ΕΑ13
Αξιολόγηση της έγκαιρης διασύνδεσης στη θεραπεία από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης
M. Πύλλη, Σ. Πατρινός, Χ. Τσιάρα, Χ. Χατζηθεοδώρου, Δ. Παρασκευά, Χ. Ανταχόπουλος,  
Γ. Γεωργούλας, Σ. Γιαλή, Ο. Γκοτζάνη, Χ.Α. Γώγος, Α. Ίσαρη, Α. Καΐκης, Ε. Καντζηλάκη, Α. Κοντός,  
Ο. Κοσμοπούλου, Σ. Κουρκουντή, Ε. Κωστής, Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Λαδά, Σ. Μεταλλίδης, Γ. Μπουλμέτης, 
Δ. Καββαθά, Φ. Οικονόμου, Π. Παναγόπουλος, Κ. Πετράκη, Π. Πετρίκκος, Γ. Πλουμίδης,  
Β. Ραφτόπουλος, Ε. Σαμπατάκου, Β. Σπούλου, Γ. Χρύσος, Μ. Ψυχογυιού, Σ. Καραπατάνης

ΕΑ14
Αίτια θανάτου ασθενών με HIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος, Ι. Δούμας, Μ. Μέλιου, Α. Λιονή, Ν. Κοσμάς, Σ. Καούστου, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Χίνη,  
Μ.Κ. Λαζανάς

ΕΑ15 
Μοριακή ανάλυση του τρόπου διασποράς των HIV-1 υποτύπων Α1 και Β μεταξύ των 
ατόμων με καθυστερημένη διάγνωση και προχωρημένη νόσο στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη, Ν. Πανταζής, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς,  
Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος, Δ. Χατζηδημητρίου,  
Ε. Κάκαλου, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Γ.Λ. Δαΐκος, Μ. Γκόβα, Σ. Λημναίος,  
Δ. Παρασκευά, Δ. Πιλάλας, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας,  
Μ. Λαδά, Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος, Σ. Δριμής, Ά. Χατζάκης, Λ. Σκούρα, Μ.Κ. Λαζανάς,  
Γ. Τουλούμη, Δ. Παρασκευής

ΕΑ16 
Διαχρονική αποτύπωση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου στους χρήστες ενδοφλεβίων 
ναρκωτικών στην Αθήνα: Πρόγραμμα Αριστοτέλης 2012-2013 & 2018
Σ. Ρούσσος, Δ. Παρασκευής, Μ. Ψυχογυιού, Γ. Καλαμίτσης, Ε. Φλούντζη, Γ. Δαΐκος, Γ. Παπαθεοδωρίδης, 
Ά. Χατζάκης, Β. Σύψα

ΕΑ17
Τα χαρακτηριστικά των νεοδιαγνωσθέντων με HIV χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών 
στην Αθήνα: Πρόγραμμα Αριστοτέλης ΗCV & HIV
Β. Σύψα, Δ. Παρασκευής, Σ. Ρούσσος, Π. Ηλιόπουλος, Σ. Χαϊκάλης, Γ. Αντωνίου, Ε. Χατζηθεοδώρου, 
Μ. Πύλλη, Δ. Παρασκευά, Γ. Καλαμίτσης, Μ. Ψυχογυιού, Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Δαΐκος, Ά. Χατζάκης

ΕΑ18
Προσδιορισμός των συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών των υψηλού κινδύνου ανδρών 
που κάνουν σεξ με άνδρες μετά την έναρξη PrEP: Πρόγραμμα Sophocles-P4G
Μ. Παπαδοπούλου, Σ. Ρούσσος, Β. Σύψα, Σ. Χάνος, Ν. Δέδες, Δ. Παρασκευής, Γ.Λ. Δαΐκος, 
J. Schneider, Ά. Χατζάκης, Μ. Ψυχογυιού



xv

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

10:30-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι: PrEP
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Π. Κολλάρας
• H επίδραση της PrEP στην εξέλιξη της επιδημίας I. Mameletzis
•  Σημείο συνάντησης της PrEP με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Β. Παπαρίζος
• PrEP και πρωτοβάθμια φροντίδα Κ. Πρωτοπαπάς
• Ποια η θέση της πολιτείας στη χορήγηση PrEP; Ι. Μπασκόζος
Σχολιαστής: Ν. Δέδες

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-14:30 Δορυφορικές Διαλέξεις
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς
Janssen
•  Διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές στην HIV λοίμωξη: Από τα νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα στην καθημερινή κλινική πρακτική Μ. Χίνη

GSK
•  Treating HIV with a combination of two antiretrovirals: Opportunities and challenges  

J.M. Gatell 

Gilead
•  ART και θεραπευτικοί στόχοι Ι. Κατσαρόλης

14:30-17:00 Διάλειμμα - Εκλογοαπολογιστική συνέλευση

17:00-17:30 Διάλεξη: Late Presenters: H συνεχιζόμενη πρόκληση, παράγοντες που σχετίζονται με 
καθυστερημένη διάγνωση
Πρόεδρος: Γ. Ξυλωμένος
Ομιλήτρια: Δ. Καββαθά

17:30-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Προβλήματα σύνδεσης και φροντίδας των ευάλωτων πληθυσμών 
(κρατούμενοι, μετανάστες/πρόσφυγες): ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Κέντρο Ζωής, PRAKSIS, Θετική Φωνή
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Ό. Κοσμοπούλου
• Πρόγραμμα PHILOS Α. Τερζίδης
• Κέντρο Ζωής Ά. Καβούρη
• PRAKSIS Ν. Βαρδαραμάτου
• Θετική Φωνή Α. Πούλιος

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Στρατηγικές για τη βελτίωση του ελληνικού cascade
Προεδρείο: Μ. Αστρίτη, Π. Τουλούμη
• Διαχρονική εξέλιξη του cascade στην Ελλάδα Ν. Πανταζής
•  Πρακτικές έγκαιρης διάγνωσης και σημασία της άμεσης έναρξης HAART Γ. Τσεκές
• Η φυλογενετική ανάλυση ως εργαλείο Δημόσιας Υγείας Δ. Παρασκευής

Παράλληλη Συνεδρία

9:00-10:30 Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες ατόμων που ζουν με τον HIV μετά την έναρξη της θεραπείας
Προεδρείο: Μ. Γκίκα, Λ. Νικολοπούλου
•  Η ιατρική προσέγγιση Μ. Μπομπολή
•  Ανταποκρινόμενοι στις δυσκολίες ατόμων που ζουν με τον HIV, μετά την έναρξη της 

θεραπείας. Ο ρόλος του ψυχολόγου Ν. Πιτσούνης
•  Σκέψεις με αφετηρία την παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων: Κοινωνικές και ψυχικές 

διαστάσεις Π. Δαμάσκος, Λ. Νικολοπούλου
•  Η ασθένεια μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για φροντίδα της ψυχής και του σώματος;  

Φ. Μπόμπος
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9:30-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Προεδρείο: Π. Νικολαΐδης, Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Ι. Τζούτζας
•  Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, θεραπεία και πρόληψη της HIV λοίμωξης Ε. Κωστής
•  Η συμβολή του οδοντιάτρου: Πρώιμη διάγνωση, οδοντιατρική αντιμετώπιση Ε. Βάρδας
•  Σχεδιασμός και εξοπλισμός σύγχρονων μονάδων αποστείρωσης σε εγκαταστάσεις 

οδοντιατρικού ενδιαφέροντος Ι. Τζούτζας

11:00-13:00 Στρογγυλό τραπέζι: HCV λοίμωξη και Συλλοίμωξη
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Α. Σκουτέλης
•  Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών με συλλοίμωξη HIV/HCV στην Ελλάδα  

από τη μελέτη AMACS M. Ψυχογυιού
•  Οξεία ηπατίτιδα C και χρόνια HCV λοίμωξη: Νεώτερα από τη θεραπεία Γ. Παπαθεοδωρίδης
•  Θεραπεία ως πρόληψη: Η εξάλειψη της ηπατίτιδας C Β. Σύψα
•  Δύσκολα προσβάσιμοι πληθυσμοί: Φυλακές, ενεργοί χρήστες ουσιών Ε. Κάκαλου
•  Η άποψη της κοινότητας (Προμηθέας) Γ. Καλαμίτσης

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-15:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Συνεχιζόμενη έρευνα στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Α. Γκίκας, Ν. Σύψας
•  Στοχεύοντας στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης: bNABs-ART και εμβόλια Σ. Μεταλλίδης
•  Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείο καλύτερης διαχείρισης των ασθενών 

Κ. Ακινόσογλου
•  Το μέλλον της ΗΑΑRT: Long acting φάρμακα και ανοσοθεραπεία Β. Σακκά
•  Εντερικός φραγμός, μικροβίωμα και HIV Σ. Ασημακόπουλος

15:30-16:00 Διάλειμμα

16:00-16:30 Διάλεξη: Reservoirs του HIV και στρατηγικές εκρίζωσης 
Πρόεδρος: Ε. Βογιατζάκης
Ομιλητής: Δ. Κοφτερίδης

16:30-17:30 Διαδραστική Συνεδρία: Συννοσηρότητες 
Προεδρείο: Ε. Σαμπατάκου, Ν. Συμεωνίδης
•  Περίπτωση 1: Ασθενής με καρδιαγγειακή συννοσηρότητα Ν. Κοσμάς
•  Περίπτωση 2: Ασθενής με νευρογνωσιακές διαταραχές Λ. Λεωνίδου
•  Περίπτωση 3: Ασθενής με φυματίωση (συμπεριλαμβανομένης της MDR και της XDR TB) 

Κ. Θωμάς

17:30-18:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Μ. Χίνη, Μ. Ψυχογυιού
•  Στη βασική έρευνα και στο εργαστήριο Λ. Σκούρα
•  Στην κλινική έρευνα και πράξη Α. Αντωνιάδου

18:30 Λήξη Συνεδρίου
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Στρογγυλό Τραπέζι: Η HIV λοίμωξη στα παιδιά

Ψυχική υγεία και μετάβαση στην ενήλικη φροντίδα
Χ. Λιάκου

Η εφαρμογή συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής (cART) στα παιδιά με HIV λοίμωξη κατά τις 2 τε-
λευταίες δεκαετίες έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θνησιμότητα και την ποιότητα ζωής τους. Σημαντικό 
επίτευγμα αποτελεί η ενηλικίωση του οροθετικού παιδιού, το οποίο ωστόσο καλείται να αναλάβει τη 
φροντίδα ενός χρόνιου νοσήματος με πολλές ιδιαιτερότητες. Διαταραχές στην ψυχική και νευροφυσι-
ολογική εξέλιξη του οροθετικού παιδιού σχετίζονται με τη νευροτρόπο δράση του HIV ιού, πιθανές ευ-
καιριακές λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και ανεπιθύμητες ενέργειες από τη μακρο-
χρόνια χορήγηση cART. Παράλληλα, μεταβολές στην ψυχική υγεία συνδέονται συχνά με την αναγκαιό-
τητα διαχείρισης ενός χρόνιου νοσήματος, τον κοινωνικό αποκλεισμό και το μετατραυματικό stress 
από απώλεια μέλους της οικογένειας λόγω HIV. Οι παραπάνω καταστάσεις προκαλούν ψυχοσυναισθη-
ματικές μεταβολές όπως κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, διαταραχή ύπνου, διάσπαση προσοχής και 
μαθησιακές δυσκολίες. Συζητούνται οι ιδιαιτερότητες που αφορούν στην ψυχική υγεία του οροθετικού 
παιδιού και την ομαλή μετάβαση από μια παιδιατρική μονάδα παρακολούθησης HIV/AIDS σε ένα οργα-
νωμένο σύστημα φροντίδας ενηλίκων. Η προετοιμασία ένταξης στην ενήλικο ζωή αποτελεί μακρόχρο-
νη διαδικασία, η οποία ωστόσο είναι απαραίτητο να εξατομικεύεται και να υποστηρίζεται τόσο από την 
οικογένεια όσο και από τις δομές υγείας και τους κοινωνικούς φορείς που την πλαισιώνουν.

Σύγχρονη θεραπεία του HIV σε παιδιά και εφήβους
Μ. Νόνη

Οι νέες διαγνώσεις στον παιδιατρικό πληθυσμό παρουσιάζουν πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. 
Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις προσπάθειες πρόληψης που επικεντρώνονται κυρίως στην 
πρόληψη της μετάδοσης του HIV από τη μητέρα στο παιδί. Παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών είναι 
η προγεννητική εξέταση, οι συνδυασμένες αντιρετροϊκές θεραπείες για τη μέγιστη καταστολή του μη-
τρικού ιικού φορτίου, ο τοκετός με καισαρική τομή και η έγκαιρη έναρξη αγωγής στο νεογνό.

Στις μέρες μας, οι επιλογές της αντιρετροϊκής θεραπείας είναι αποτελεσματικότερες με μικρότερη 
τοξικότητα και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα βελτιωμένα δοσολογικά σχήματα, τα νεότερα 
σκευάσματα και οι επιλογές ενός δισκίου (STR), παρέχουν αρκετές επιλογές ώστε να ανταποκριθούν 
στις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής των ασθενών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη χορήγηση 
STRs όποτε αυτό είναι εφικτό. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς που δε συμμορφώνονται εύκολα με την 
κατάποση χαπιών, θα πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικά σκευάσματα. Αν και υπάρχουν αρκετές θε-
ραπευτικές λύσεις σε υγρή μορφή, ένας σημαντικός περιορισμός τους εξακολουθεί να είναι η γεύση. 

Πριν την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής θα πρέπει να πραγματοποιείται προσδιορισμός του ιικού 
φορτίου πλάσματος, του αριθμού των CD4+ λεμφοκυττάρων, του προφίλ λιπιδίων, καθώς επίσης γενι-
κή αίματος, ανάλυση ούρων και έλεγχος για την παρουσία ηπατίτιδας Β ή C. Η επιλογή της αντιρετροϊ-
κής θεραπείας για τους παιδιατρικούς ασθενείς ακολουθεί τις ίδιες αρχές με τη θεραπεία εφήβων και 
ενηλίκων που ζουν με HIV. Η αγωγή περιλαμβάνει 2 αναστολείς νουκλεοσιδικής αντίστροφης μεταγρα-
φάσης συν έναν ακόμα αντιρετροϊκό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να είναι ένας αναστολέας ιντεγκρά-
σης, ένας αναστολέας πρωτεάσης ή ένας αναστολέας μη νουκλεοσιδικής αντίστροφης μεταγραφάσης. 
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η συλλοίμωξη με ηπατίτιδα Β ή C, τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αντοχής και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων. Στους παιδιατρικούς ασθενείς θα πρέ-
πει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και το σωματικό βάρος προκειμένου να προσδιοριστεί κατάλ-
ληλα η δοσολογία της αγωγής.

Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς οι μορφές STRs μελετώνται όλο και περισσότερο σε παιδιατρικούς 
ασθενείς, θα διατίθενται περισσότερες επιλογές που θα διευκολύνουν την καλύτερη συμμόρφωση. 

Παιδίατρος, Εξ/μενη Λοιμωξιολογίας, 
Μονάδα Λοιμώξεων Α' Παιδιατρικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ειδικευόμενη Παιδίατρος,  
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
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Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και χρήση ουσιών: Μια 
επίμονη και εξελισσόμενη πρόκληση

Σύγχρονος κοινωνικός δεσμός, ψυχική υγεία και 
εθιστικές λύσεις
Α. Πούλιος

Η εκάστοτε κοινωνική συνθήκη παράγει συμπτώματα σύστοιχα με τον κοινωνικό δεσμό που αυτή 
συγκροτεί. Σημερινή πρόκληση δεν είναι η άμεση καταπίεση αλλά η επιβολή της δυνατότητας επιτυχί-
ας και πληρότητας με την επίφαση ότι η πρόσβαση σε όλα είναι εύκολη και αδιαμεσολάβητη. Η δυναμι-
κή αυτή οδηγεί το υποκείμενο σε μια μετέωρη θέση, η οποία προάγει τον ανταγωνισμό και κατά συνέ-
πεια τις διακρίσεις. Στα πλαίσια αυτά δεν είναι τυχαίο ότι στην κλινική πρακτική μας ερχόμαστε όλο και 
συχνότερα αντιμέτωπες/οι με περιπτώσεις βίας, κοινωνικού αποκλεισμού και συμπτωματολογία όπου 
το σώμα είναι στο επίκεντρο όπως ψυχοσωματικές δυσκολίες, διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματι-
σμοί, τις αποκαλούμενες μεθοριακές προσωπικότητες και εξαρτήσεις. Οι εθιστικές λύσεις είναι μια ιδιαί-
τερα χαρακτηριστική εκδοχή αυτών των δυσκολιών όπως απαντώνται στις ήδη γνωστές ψυχοδραστι-
κές ουσίες στις νέες, που βρίσκονται πιο κοντά στο σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και συμπεριφορές 
όπως η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, καταναγκαστική άθληση κα Οι λύσεις αυτές είναι ένα μέσον 
αυτοΐασης, μέσον διαχείρισης της σεξουαλικότητας, της ετερότητας, των ψυχολογικών δυσκολιών και 
του σώματος. Το αντικείμενο της εξάρτησης έρχεται αρχικά να ρυθμίσει την πρόσβαση στις απολαύσεις 
που προσφέρονται με τίμημα τη συγκρότηση ενίοτε σοβαρότερης έως και θανάσιμης ψυχοπαθολογί-
ας. Η κλινική, είτε αφορά ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είτε δομές είτε κοινοτικές κλινικές παρεμ-
βάσεις, καλείται να λάβει υπόψιν τα προαναφερθέντα ώστε να ανταποκριθεί στην υποκειμενικότητα 
της σύγχρονης εποχής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ώστε να δώσει μια θέση στον άνθρωπο 
να αρθρώσει την επιθυμία του και να συγκροτήσει έναν πιο βιώσιμο κοινωνικό δεσμό. 

ΟΚΑΝΑ
Ό. Αναγνώστου

Η επιδημική έκρηξη του HIV στα εξαρτημένα άτομα στην Αττική που άρχισε το 2011-2012, φαίνεται να 
έχει καμφθεί με την αύξηση των μέτρων μείωσης της βλάβης που λήφθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Παρόλα αυτά, η επίπτωση του αριθμού των νέων HIV λοιμώξεων δεν έχει επανέλθει στα προ της επιδη-
μικής έκρηξης επίπεδα, ενώ ανησυχητικά στοιχεία που αφορούν τη συνέχιση της ενδοφλέβιας χρήσης 
και της κοινής χρήσης, ειδικά στα νεώτερα και νεοεισερχόμενα στη χρήση άτομα συνεχίζουν να κατα-
γράφονται και μάλιστα όχι μόνο στην Αττική (π.χ. Θεσσαλονίκη). 

Στον τομέα της πρόληψης η ταχεία ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης χωρίς αναμονή, η αύξη-
ση του αριθμού και των σημείων διανομής συριγγών, η λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης και η 
επέκταση των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές, αποτελούν άμεση προτεραιότητα, ενώ η 
τακτική επανεξέταση των οροαρνητικών εξαρτημένων ατόμων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε κίν-
δυνο, πρέπει να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά. 

Η ένταξη των οροθετικών εξαρτημένων σε προγράμματα υποκατάστασης μειώνει τις συμπεριφορές υψη-
λού κινδύνου, αυξάνει τις πιθανότητες διασύνδεσης των ασθενών με τις μονάδες λοιμώξεων, και συμβάλλει 
στον έλεγχο της συμμόρφωσης στην αντιρετροϊκή αγωγή. Οι μονάδες υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ (ιδιαίτε-
ρα στην Αττική) φιλοξενούν μεγάλο αριθμό οροθετικών εξαρτημένων. Παρόλα αυτά, ο αριθμός αυτός υπο-
λείπεται σημαντικά από τον συνολικό αριθμό των λοιμώξεων που καταγράφηκαν την περίοδο της επιδημίας 
–το γεγονός χρήζει διερεύνησης και αντιμετώπισης με σκοπό την πρόληψη νέων επιδημικών εκρήξεων. 

Η διαρκής, στενή συνεργασία μεταξύ των μονάδων λοιμώξεων και των μονάδων υποκατάστασης 
συνεχίζει να αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο δημόσιας υγείας. 

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή», Τμήμα Ψυχολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

MD, MPH, Παθολόγος ΟΚΑΝΑ
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ΚΕΘΕΑ
Β. Γκιτάκος

Εισαγωγή: Το ΚΕΘΕΑ μέσα από τη συστηματική συλλογή δεδομένων των υπό θεραπεία χρηστών 
ουσιών, έχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων που αφορούν και σε επιδημιολογικούς δείκτες. Η πα-
ρούσα μελέτη διερευνά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία στον πληθυσμό 
των χρηστών παράνομων ουσιών που αιτούνται θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ. Συγκεκριμένα αφορά στη σύ-
γκριση μεταξύ δύο χρονικών περιόδων: την περίοδο πριν και την περίοδο μετά τις περικοπές στις δα-
πάνες για τη δημόσια υγεία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα. 

Μεθοδολογία: Η δεκαετής αναδρομική μελέτη διερευνά τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά την 
πρώτη τους αξιολόγηση, στους χρήστες παράνομων ουσιών που αναζητούν θεραπεία τη χρονική περί-
οδο 2006-2017.

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν να αναζητηθούν οι σημαντικές κοινωνικο-δημογραφικές αλλαγές 
στα άτομα που ζήτησαν θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ πριν το 2010- χρονική περίοδος που σηματοδοτεί την έναρ-
ξη της οικονομικής κρίσης -σε σύγκριση με τα άτομα που ζήτησαν θεραπεία από το 2011 μέχρι και το 2017. 

Παράλληλα συγκρίνονται δεδομένα που αφορούν στη σωματική και ψυχική τους κατάσταση, με έμ-
φαση στις μολυσματικές ασθένειες (HIV και Ηπατίτιδα C+). 

Ευρήματα: Στο σύνολο των αιτημάτων για θεραπεία μέσα στη δεκαετία σημειώθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους σε μεταβλητές που αφορούσαν την ηλικία, 
την κύρια ουσία χρήσης, τον τρόπο χρήσης και τη σωματική κατάσταση της υγείας των χρηστών.

«Διπλά στιγματισμένοι»: Εξαρτημένοι και φορείς HIV
Η. Γκότσης

10 χρόνια οικονομικής κρίσης αποσάθρωσαν όχι μόνο τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας 
αλλά και το Ε.Σ.Υ.

Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες υγείας στους πολίτες δέχτηκαν βάρβαρο πλήγμα τόσο σε ανθρώπινο δυναμι-
κό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοδότηση.

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας προς την κοινωνία, 
έκαναν την εμφάνιση τους φαινόμενα κοινωνικού δαρβινισμού και αποκλεισμού από τις υπηρεσίες υγείας 
των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων: εξαρτημένοι, ψυχικά πάσχοντες, φορείς ηπατίτιδας και HIV.

Εξαρτημένοι με λοιμώδη νοσήματα δέχτηκαν την απόρριψη στο όνομα του κόστους και την επιπρόσθετη 
κοινωνική τους περιθωριοποίηση υφιστάμενοι ήδη το κοινωνικό περιθώριο λόγω της εξάρτησης τους.

Η Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω (Ψνα-Δαφνι) το μεγαλύτερο «στεγνό» πρόγραμμα στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας τριάντα (30) χρόνια αγωνίζεται και θα συνεχίσει να παλεύει ενάντια σε κάθε εί-
δους εξάρτηση και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ενάντια σε κάθε είδους στιγματισμό και κοινωνική προκατάληψη.

Chemsex: Σεξουαλικότητα, εθισμός και αυτοΐαση
Α. Πούλιος, Γ. Παπαδοπετράκης 

Η ψυχαγωγική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών κατά το σεξ, φαινόμενο γνωστό ως chemsex, αποτε-
λεί μια σύγχρονη προβληματική όπου η σεξουαλικότητα και ο εθισμός συνεξαρτώνται. Το chemsex 
εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους ΑΣΑ, και κυρίως σε άτομα που ζουν με τον HIV. Προκύπτει ότι, 
στις προβληματικές εκδοχές του, υφίσταται υπόβαθρο σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, όπως 
κακοποίηση, κατάθλιψη και εσωτερικευμένο στίγμα, σε συνδυασμό με κοινωνικές διακρίσεις και έλ-
λειψη σεξουαλικής αγωγής. Οι ουσίες του chemsex λειτουργούν ως προσπάθεια αυτοΐασης των δυ-
σκολιών αυτών, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην αντιμετώπισή του καθώς 
υποστηρίζεται ότι αφορά μάλλον σεξουαλικές δυσκολίες παρά εξάρτηση καθαυτό. Οι επιπτώσεις του 

Διευθυντής ΚΕΘΕΑ, Δρ. Κλινικής 
Ψυχολογίας, Συνεργάτης Τμήματος 
Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικού Σταθμού 18 Άνω

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή»
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προβληματικού chemsex εστιάζονται σε θέματα σεξουαλικής και ψυχικής υγείας, ενίοτε με σοβαρές 
συνέπειες στη ζωή του ατόμου. Την τρέχουσα στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει απουσία ερευνητικών δε-
δομένων, ενημέρωσης και κατάλληλων δομών σε σχέση με το chemsex. Κατόπιν ανασκόπησης των 
πρώτων σχετικών ερευνητικών ευρημάτων, ευρημάτων για τον ελληνικό πληθυσμό, προτείνονται 
βασικές κατευθυντήριες αντιμετώπισης βασιζόμενες στη διεθνή βιβλιογραφία και την κλινική μας 
εμπειρία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση και η ετοιμότητα των θεραπόντων ιατρών, των 
τμημάτων επειγόντων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
ατόμων που θα τους απευθυνθούν, η ανάγκη δικτύου παραπομπών και διεπιστημονικής συνεργασί-
ας μεταξύ φορέων καθώς και η εστίαση στη σεξουαλική διάσταση του φαινομένου με ανάλογη δια-
κριτική, ενήμερη και υποστηρικτική διαχείριση που προάγουν την εμπιστοσύνη, την απενοχοποίηση 
και τη μείωση της βλάβης.

Στρογγυλό Τραπέζι: H σύγχρονη θεραπεία της HIV 
λοίμωξης 
Διαδραστική Συνεδρία

Πρωτοθεραπευόμενος late presenter:  
Αναστολείς πρωτεασών
Δ. Μπασούλης 

Οι late presenters αποτελούν μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα ασθενών που εμφανίζονται κατά τη δι-
άγνωση της HIV λοίμωξης είτε με πολύ χαμηλά επίπεδα CD4, είτε με εκδηλώσεις AIDS. Παρουσιάζουμε 
έναν τέτοιον τυπικό ασθενή, 50 ετών, χρήστη ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών, με HCV συλλοίμωξη 
και πνευμονία από Pneumocystis jirovecii κατά τη διάγνωση της HIV νόσου με CD4 23/μl. Κατά την επι-
λογή της αντιρετροϊκής του θεραπείας, πολλοί είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ως 
προς την αποτελεσματικότητα της αγωγής, οι αναστολείς πρωτεασών (PI) και ιδίως το darunavir, δεν 
φαίνεται να υστερούν σε σχέση με τους αναστολείς ιντεγκράσης (INSTI). Μια άλλη παράμετρος που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η διείσδυση στο ΚΝΣ, όπου και εδώ οι επιδόσεις του darunavir είναι 
άκρως ικανοποιητικές. Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα των PIs όμως, έγκειται στον υψηλό γενετικό 
φραγμό του darunavir, γεγονός που μπορεί να «συγχωρέσει» λάθη στον ασθενή ως προς την συμμόρ-
φωση του, ενώ καθιστά και την επιλογή σχήματος με PI σε σχέση με τη μεταδιδόμενη αντοχή μεταξύ 
χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών, ασφαλέστερη. Ως προς την ευκολία του σχήματος, πλέον διατίθεται και 
σε single tablet regimen σχήμα με PI οπότε δεν υστερεί σε σχέση με τους INSTIs παρά μόνο στην ανά-
γκη για λήψη μαζί με φαγητό. Ένα σημαντικό μειονέκτημα των PI είναι οι πολλαπλές φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου με τη ριφαμπικίνη, γεγονός που ενδέχεται να αφορά τους 
late presenters αλλά και με αρκετά DAAs, αν και με την πανγονοτυπική επιλογή του sofosbuvir/
velpatasvir αυτός ο περιορισμός αίρεται. Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα των PI είναι πως έχει καταδει-
χθεί σε μελέτες ότι σε σχέση με τους INSTIs ενοχοποιούνται λίγοτερο για εκδηλώσεις συνδρόμου ανο-
σολογικής αποκατάστασης. Με βάση όλα τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι τουλάχιστον σαν πρώτη επιλο-
γή, οι PIs είναι ασφαλέστερα φάρμακα που δεν υστερούν σε ουσιαστικά σημεία έναντι των INSTis και 
άρα προτείνονται σαν καλύτερη επιλογή για τη θεραπεία των late presenters.

Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας,  
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 
Ε.Κ.Π.Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2018; 26(Suppl 1):1-63

Στρογγυλά τραπέζια

5

Στρογγυλό Τραπέζι: PrEP

Σημείο συνάντησης της PrEP με τα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα
Β. Παπαρίζος 

Η επίπτωση της HIV λοίμωξης και των άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ) παρα-
μένει σε υψηλά επίπεδα σε Ευρώπη και Αμερική.

Στις ΗΠΑ, η συχνότητα της HIV λοίμωξης εξακολουθεί να αυξάνεται σε ομοφυλόφιλους άνδρες μαύ-
ρης φυλής, αν και μειώνεται ελαφρά στις άλλες ομάδες. Η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρώπη οφείλεται 
κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές χώρες, με τις δυτικές να εμφανίζουν μικρή μείωση.

Αντιθέτως, η επίπτωση των ΣΜΝ βαίνει παντού ανοδικά: στις ΗΠΑ, τα κρούσματα γονόρροιας έχουν 
αυξηθεί την τελευταία πενταετία κατά 67%, της σύφιλης κατά 76% και των χλαμυδιακών λοιμώξεων 
κατά 31%. Στην Ευρώπη καταγράφονται ανάλογες τάσεις. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε 
ομοφυλόφιλους άνδρες.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η προσπάθεια πρόληψης με τη μεταβολή της 
επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς (ABC - Abstinence, Be faithful, use a Condom) απέτυχε. Οι 
όποιες μειώσεις στη συχνότητα της HIV λοίμωξης θα πρέπει μάλλον να αποδοθούν στην πρώιμη, πλέον, 
έναρξη της θεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πρόληψης είναι επιθυμητή.
Η PrEP έχει αποδείξει σχετική αποτελεσματικότητα σε μεγάλο αριθμό μελετών, μειώνοντας δραστικά 

τις νέες μολύνσεις από HIV. Εντούτοις, στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες καταγράφηκε έξαρση σε 
επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές και άνοδος στα κρούσματα ΣΜΝ.

Συγκεκριμένα, στους χρήστες PrEP συχνά αναφέρθηκε αύξηση του αριθμού των σεξουαλικών συ-
ντρόφων και των απροφύλακτων επαφών και αύξηση της πρώιμης σύφιλης, της γονόρροιας και των 
χλαμυδιακών λοιμώξεων. Η «παρενέργεια» αυτή εμφανίσθηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες με μεγάλο 
αριθμό συντρόφων και όχι σε μονογαμικά ζευγάρια.

Ο βαθμός της αύξησης αυτής ποικίλλει όμως ευρύτατα, αναλόγως μελετώμενου πληθυσμού, ομάδας 
σύγκρισης και χρόνου διεξαγωγής της μελέτης, με τις μεταγενέστερες να παρουσιάζουν περισσότερο 
έντονα τα φαινόμενα αυτά.

Στις πιθανές αιτίες για την άνοδο των ΣΜΝ στους χρήστες PrEP περιλαμβάνεται η αντίληψη «μειωμέ-
νου κινδύνου», που οδηγεί πολλούς σε απελευθέρωση από αναστολές. Εφ’ όσον το δεδομένο είναι η 
επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, που επειδή δεν μεταβάλλεται, καταλήγει στην αναγκαιότητα της 
προληπτικής προφυλακτικής αγωγής, είναι συνεπώς εύλογη η συχνή και ευρεία έκθεση όχι μόνο στον 
HIV, αλλά και στα άλλα παθογόνα υπεύθυνα για ΣΜΝ.

Εντούτοις, εξ αρχής η PrEP δεν θεωρήθηκε απλώς και μόνον ως φαρμακευτική προφύλαξη από HIV. 
Ήδη από την πρώτη μεγάλη μελέτη (iPrex), αλλά και σε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, αντιμετωπίζε-
ται ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων πρόληψης. Στο «πακέτο» αυτό περιλαμβάνεται η συχνή 
εξέταση για ΣΜΝ και η θεραπεία τους, η συνεχής παροχή συμβουλευτικής, η διανομή προφυλακτικών, 
η ψυχολογική υποστήριξη κ.λπ. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι κατά πόσο με αυτές τις προϋποθέσεις η 
PrEP μπορεί να υποστηριχθεί μόνον από την πρωτοβάθμια περίθαλψη (π.χ. ΕΟΠΥΥ), ή απαιτεί συγκρό-
τηση ιδιαίτερων δομών σε νοσοκομεία.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν μελέτες με χορήγηση προφυλακτικής φαρμακευτικής αγωγής έναντι και 
των ΣΜΝ. Συγκεκριμένα, η αντίστοιχη θεραπεία προέβλεπε τη χορήγηση δοξυκυκλίνης, που παρέχει τη 
δυνατότητα προστασίας από σύφιλη και χλαμύδια, αν και όχι από γονόρροια. Παρά τις αρχικές επιφυ-
λάξεις που σχετίζονται κυρίως με τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής στο φάρμακο, η ιδέα απομένει να 
δοκιμασθεί ευρύτερα.

Γενικότερα, η πρακτική εφαρμογή κάθε προτεινόμενης μεθόδου πρόληψης αναδεικνύει και τις πραγ-
ματικές δυνατότητές της.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, 
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο 
Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων 
«Α. Συγγρός»
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Στρογγυλό Τραπέζι: Προβλήματα σύνδεσης και 
φροντίδας των ευάλωτων πληθυσμών (κρατούμενοι, 
μετανάστες/πρόσφυγες): ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Κέντρο Ζωής, 
PRAKSIS

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των προσφυγικών 
πληθυσμών - Η εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης, 
επείγουσας παρέμβασης υγείας στους πρόσφυγες ‘PHILOS‘
Ά. Τερζίδης

Παρά την επικρατούσα αντίληψη ότι οι πρόσφυγες είναι φορείς επιδημιών και άλλων μεταδιδόμενων 
νοσημάτων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι δεν υφίσταται καμία συστημική συσχέτιση. Η 
ΗIV λοίμωξη προφανώς δεν συνιστά ενδημική ασθένεια, ενδέχεται ωστόσο να εμφανιστεί με ιδιαίτερη 
συχνότητα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, ως απόρροια κακών συνθηκών διαβίωσης και έλλειψης 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης πάνω στην αναπαραγωγική υγεία. 

Η επιρρέπεια των προσφύγων σε θέματα υγείας απορρέει κυρίως από την έκθεσή τους σε ακραίες 
καταστάσεις που βίωσαν στη γενέτειρά τους (πόλεμοι, βασανισμοί, διώξεις, ανέχεια), από τις ασυνήθι-
στες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν στη χώρα παραμονής καθώς επίσης και τις δυσκολίες με τις 
οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι καθ’ όλη τη διαδικασία της μετακίνησής τους. Γυναίκες πρόσφυγες, ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι ή παιδιά συνιστούν ευάλωτες μερίδες των μετακινούμενων αυτών πληθυσμών και 
πιθανά θύματα κακοποίησης, SGBV και παράνομης διακίνησης (trafficking). 

Οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης, τα γλωσσικά και πολιτισμικά 
εμπόδια, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίας φροντίδας υγείας αλλά και η αυξημένη, ενίοτε, ευαλω-
τότητά τους αποτελούν μόνιμες απειλές για τον υγιή πληθυσμό των προσφύγων. Η Ελληνική Πολιτεία, 
με την αρωγή της ΕΕ, ανέθεσε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ τη μέριμνα για την παροχή φροντίδας υγείας στον προ-
σφυγικό πληθυσμό, το οποίο, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Αύγουστο 2018, εκπόνησε και 
υλοποίησε το Πρόγραμμα PHILOS, ως επείγουσα ανταπόκριση σε θέματα υγείας και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης για τους πρόσφυγες. Λειτουργώντας τόσο στη νησιωτική όσο και την ηπειρωτική Ελλάδα, το 
Πρόγραμμα PHILOS μάς δίδαξε αρκετά, ώστε να μπορούμε πλέον να οργανώσουμε πληρέστερα και πιο 
αποτελεσματικά τις δράσεις που ενσωματώνονται στη δεύτερη φάση του, όπως αυτές αναμένεται να 
εφαρμοστούν στο επικείμενο Πρόγραμμα PΗILOS 2.

Σύστημα φροντίδας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων: Τα κενά 
και οι βέλτιστες πρακτικές
 Ά. Καβούρη

Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να αναδειχθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση και παρα-
μονή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως είναι οι μετανάστες, 
οι πρόσφυγες, οι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και οι αποφυλακισμένοι. Τα στοιχεία της παρουσίασης 
συλλέχτηκαν από τα στατιστικά δεδομένα των επισκεπτών της κοινωνικής και της νομικής υπηρεσίας 
του Κέντρου Ζωής, από τα προγράμματα «Peer to Peer Support» και «Νομική και Κοινωνική Στήριξη 
Κρατουμένων και Αποφυλακισμένων» καθώς και από την πολυετή εμπειρία του οργανισμού στη στήρι-
ξη ανθρώπων που ζουν με HIV και φέρουν πολλαπλά χαρακτηριστικά ευαλωτότητας. 

Μέσω της ανάδειξης των προβλημάτων διασύνδεσης και παραμονής στην περίθαλψη, επιχειρείται 
μια σφαιρική τοποθέτηση στα πιο συχνά εμπόδια τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης 
ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες και τα κενά του υπάρχοντος συστήματος κοινωνικής φροντίδας. 

Αντιπρόεδρος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Κοινωνική Λειτουργός,  
Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας 
Κέντρου Ζωής
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Παράλληλα, θα παρουσιαστούν προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των αναφε-
ρόμενων προβλημάτων και την αύξηση της πρόσβασης και παραμονής στο σύστημα υγείας των ευπα-
θών ομάδων πληθυσμού.

Στρογγυλό Τραπέζι: Στρατηγικές για τη βελτίωση  
του ελληνικού cascade

Διαχρονική εξέλιξη του cascade στην Ελλάδα
Ν. Πανταζής

Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) επιτυγχάνει καταστολή του ιικού φορτίου, σημαντικό-
τατη μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως μέσο πρόληψης 
νέων μεταδόσεων. Με βάση τα παραπάνω και με απώτερο σκοπό τον τερματισμό της επιδημίας, το 
2014 το UNAIDS έθεσε ως στόχο, το 2020 το 90% των οροθετικών να έχουν διαγνωστεί, το 90% των 
διαγνωσθέντων να έχουν ξεκινήσει cART και το 90% υπό cART να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. 

To 2017 δημοσιεύτηκαν εκτιμήσεις για την επίτευξη των στόχων του UNAIDS για 11 Ευρωπαϊκές χώ-
ρες που αφορούσαν οροθετικούς που ήταν εν ζωή το τέλος του 2013. Η μελέτη αυτή έδειξε τα ποσοστά 
ανά στάδιο να κυμαίνονται από 91%, 94% και 93% για τη Δανία έως 82%, 76% και 81% για την Ισπανία, 
με την Ελλάδα να εμφανίζεται με ποσοστά 78%, 82% και 81%, αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο έρευνας του ECDC, προκαταρκτικές αναλύσεις έδειξαν σαφή βελτίωση των ποσοστών 
για το 2016, με τα Ελληνικά ποσοστά να είναι 82%, 88% και 85%, αντίστοιχα. Παράλληλα, πρώιμα απο-
τελέσματα από την AMACS, έδειξαν σαφείς αυξητικές τάσεις στο διάστημα 2015-2018 όσον αφορά τις 
πιθανότητες γρήγορης έναρξης θεραπείας μετά τη διάγνωση.

Τα παραπάνω δείχνουν βελτίωση των σχετικών δεικτών στην Ελλάδα που ωστόσο απέχουν ακόμα 
από τους στόχους του UNAIDS ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι τα ποσοστά θεραπευόμενων είναι υπο-
λογισμένα επί οροθετικών που είχαν ήδη διασυνδεθεί με κάποια ΜΕΛ. Παράλληλα, οι αντίστοιχοι δεί-
κτες παρουσιάζουν σαφώς δυσμενέστερη εικόνα στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Τέλος, πα-
ρότι οι χρόνοι που μεσολαβούν από τη διάγνωση έως την έναρξη θεραπείας έχουν σαφώς μειωθεί, 
παραμένουν μακριά από τα ιδεατά επίπεδα. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι απαιτείται εντατικοποίηση 
των ελέγχων για HIV και βελτίωση του ποσοστού και χρόνου διασύνδεσης οροθετικών με ΜΕΛ και ελα-
χιστοποίηση του χρόνου έναρξης θεραπείας.

Στρογγυλό Τραπέζι: HCV λοίμωξη και συλλοίμωξη

To cascade της HCV λοίμωξης στους HIV+ ασθενείς στην 
Ελλάδα. Δύσκολα προσβάσιμοι πληθυσμοί: Κρατούμενοι, 
ενεργοί χρήστες ουσιών 
Ε. Κάκαλου 

Οι θεραπείες με DDAs (Direct Acting Antiretrovirals) έχουν προσφέρει την προοπτική της εξάλειψης 
της HCV λοίμωξης μεταξύ των οροθετικών ασθενών αλλά και οροαρνητικών πληθυσμών ΑΣΑ (Άνδρες 
που κάνουν Σεξ με Άνδρες) και ΧΕΝ (Xρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών) στην επόμενη εικοσαετία 
(2030-2035). Σημαντικές επενδύσεις όμως στις κατάλληλες πολιτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές συν-
θήκες κάθε χώρας και γεωγραφικής περιοχής, χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μοντέλα 
του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) καταδεικνύουν ότι ανάλογα με τον επιπολασμό της λοίμωξης 

Εργαστήριο Υγιεινής  
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

MD, MSc, PhD(c), Παθολογία  
& Λοιμωξιολογία, Ε.Σ.Υ., MSc Διεθνής 
Υγείας & Ιατρικής Διαχείρισης 
Καταστροφών, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2018; 26(Suppl 1):1-63

Στρογγυλά τραπέζια

8

HCV χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα κάλυψης με θεραπεία και συχνότητας επανελέγχου, με την ανα-
γκαιότητα συχνής επαναληψιμότητας εξετάσεων (ανά τρίμηνο) και αυξημένης κάλυψης θεραπείας να 
απαιτούνται για περιβάλλοντα με επιπολασμό >75%. Για τους ΑΣΑ χρειάζονται και μεταβολές στη συχνό-
τητα σεξουαλικών συμπεριφορών κινδύνου -κάτι που δεν έχει καταφανεί ακόμα-, παράλληλα με αυξη-
μένη προσφορά θεραπείας, ενώ για τους ΧΕΝ η θεραπεία χωρίς εμπόδια πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκούς κάλυψης και έντασης προγράμματα μείωσης βλάβης. Αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να αφο-
ρούν τόσο τους HIV+ όσο και τους HIV- αντίστοιχους πληθυσμούς προκειμένου να οδηγηθούμε στον 
στόχο της εξάλειψης. 

Σημαντικά εμπόδια φαίνεται να υπάρχουν ακόμα στην πρόσβαση στη θεραπεία δύσκολα προσβάσι-
μων πληθυσμών όπως οι ΧΕΝ και οι κρατούμενοι. Πρόσφατα δεδομένα από διάφορες χώρες φαίνεται 
να αποδεικνύουν παρόλα αυτά ότι η επιτυχής θεραπεία ακόμη και ενεργών στη χρήση ΧΕΝ είναι εφικτή 
σε υψηλά ποσοστά που υπερβαίνουν το 75% και αγγίζουν έως και ποσοστά >90% ακόμη και με ποσο-
στά συμμόρφωσης <90%, ενώ οι περισσότεροι (80-97%) καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία. 
Οι θεραπευτικές αποτυχίες και οι διακοπές θεραπείας ή απώλειες παρακολούθησης, σχετίζονται κυρίως 
με χρήση διεγερτικών ουσιών αμέσως πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ η σύνδε-
ση με προγράμματα μείωσης βλάβης αυξάνει τα επιτυχή θεραπευτικά αποτελέσματα (SVR12). Οι επανα-
λοιμώξεις μετά τη θεραπεία είναι σε γενικές γραμμές σχετικά χαμηλές και κυμαίνονται από 1.21 ανά 100 
ανθρωποέτη παρακολούθησης μεταξύ HIV+ ασθενών με συλλοίμωξη έως 4,9-5,7 ανά 100 ανθρωποέτη 
παρακολούθησης σε ΧΕΝ με ενεργό χρήση κατά την έναρξη ή αμέσως μετά τη θεραπεία. 

Κεντρικό ρόλο στη δυνατότητα επίτευξης εξάλειψης της HCV λοίμωξης μεταξύ συγκεκριμένων πλη-
θυσμών HIV+ ασθενών και των οροαρνητικών ομοτίμων τους (peers), όπως ΧΕΝ και κρατούμενοι ή 
αποφυλακισμένοι, παίζει η δυνατότητα μείωσης εμποδίων στην πρόσβαση, συγκέντρωσης υπηρεσιών 
σε ένα σημείο (One Stop Shop Services) σε σταθερές ή κινητές μονάδες μείωσης βλάβης, πρωτοβάθμια 
φροντίδα, κλινικές φροντίδας για την HIV λοίμωξη, καθώς και η διαθεσιμότητα τεστ ταχείας διάγνωσης 
εύκολων και αξιόπιστων στη χρήση, ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες για έναρξη και ολοκλήρωση θερα-
πείας ακόμη και σε πληθυσμούς με πολλαπλές ευαλωτότητες. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία δύο έτη έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της μείω-
σης εμποδίων για έναρξη θεραπείας σε δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς μέσα από την συνεργασία 
των ΜΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ηπατολογικών ιατρείων, του ΕΚΠΑ, των Δικαστικών Φυλακών (Κορυδαλλός) και του 
Νοσοκομείου τους (ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ). Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δραστηριοποιούνται τόσο στην προ-
σφορά ενημέρωσης και εξετάσεων για την ηπατίτιδα C, όσο και στην προσπάθεια διασύνδεσης με θε-
ραπευτικά κέντρα. Μένουν περισσότερα να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αύξηση της συχνότητας και ευκαιριών για εξέταση με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες των 
πληθυσμών σε κίνδυνο (άστεγοι, ΧΕΝ, ΑΣΑ που εμπλέκονται σε σεξουαλικές και άλλες συμπεριφορές 
αυξημένου κινδύνου, μετανάστες, κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι και εργάτες της βιομηχανίας του 
σεξ), την ολοκλήρωση της θεραπείας και της συνεχούς συγκράτησης στην κλινική φροντίδα.
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Στρογγυλό Τραπέζι: Συνεχιζόμενη έρευνα  
στην HIV λοίμωξη

Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείο 
καλύτερης διαχείρισης των ασθενών
Κ. Ακινόσογλου

Δεδομένου της ολοένα αύξησης της χρήσης και διαχείρισης της ψηφιακής τεχνολογίας, ο παγκό-
σμιος οργανισμός υγείας πρόσφατα διακήρυξε την ανάγκη αξιοποίησης των αντίστοιχων μέσων, ως 
ευρέως προσβάσιμα και αποδεκτά, στη στρατηγική ελέγχου των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοση-
μάτων, συμπεριλαμβανομένου του HIV. Η τεχνολογία αυτή, εν πολλοίς, αντικατοπτρίζεται στα έξυ-
πνα κινητά μας τηλέφωνα, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επίσης και τις δια-
δραστικές εφαρμογές τους, ενώ βρίσκει θέση σε όλες τις θέσεις-στόχους του 90-90-90 για την κατα-
πολέμηση του HIV. Η αξιοποίηση από τους χρήστες εφαρμογών και διαδικτυακών τόπων προς εκτί-
μηση κινδύνου πιθανής επικείμενης σεξουαλικής επαφής, η αναζήτηση και ανεύρεση μέσω αντίστοι-
χων σελίδων μέσων προφύλαξης αλλά και η δυνατότητα απομακρυσμένης διαδραστικής πρόσβασης 
σε εκπαιδευτικό υλικό ή πάροχο υπηρεσιών υγείας, οδήγησε αποδεδειγμένα σε αύξηση της προφύ-
λαξης και μείωση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου. Νέες μέθοδοι διάγνωσης και αυτοελέγχου με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας εξασφάλισαν την εχεμύθεια και την ταχύτητα του ελέγχου για HIV και άλλων 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσα από μία απλή εφαρμογή του κινητού μας τηλεφώνου, 
ενώ έξυπνες εφαρμογές ειδοποιήσεων αύξησαν τη συμμόρφωση αλλά και την πρόσβαση στη θερα-
πευτική αγωγή των ήδη πασχόντων. Η νέα τεχνολογία βρήκε χώρο και στην εκπαίδευση, μέσω δια-

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, 
Πανεπιστημίου Πατρών
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δραστικών βιντεοπαιχνιδιών βελτιώνοντας τη σεξουαλική συμπεριφορά των ανηλίκων, αλλά και 
στην ίδια τη χρήση από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας μειώνοντας το φόρτο εργασίας και παρέ-
χοντας ηλεκτρονικά εργαλεία βελτιστοποίησης της διαχείρισης της νόσου. Οι εφαρμογές της ψηφια-
κής τεχνολογίας, που αναπόφευκτα εισβάλλει και στο χώρο του HIV, ακόμα αναπτύσσονται και οφεί-
λουν να εξεταστούν με κριτική σκοπιά δεδομένου των αναγκών, της βούλησης του κάθε χρήστη και 
της δυνατότητας διάθεσής τους ανάλογα με το περιβάλλον που παρέχονται. Το μέλλον έγκειται πια 
στην αυτοδιαχείριση της νόσου, ειδικά των επί σειράς ετών «σταθερών» αρρώστων, από τους ίδιους, 
σύμφωνα με την προσωπική τους αντίληψη της συμπτωματολογίας τους, μέσα από έγκυρες και επι-
κυρωμένες εφαρμογές απομακρυσμένης αλληλεπίδρασης με το ηλεκτρονικό σύστημα υγείας και 
τους γύρω τους.

Εντερικός φραγμός, μικροβίωμα και HIV 
Σ. Ασημακόπουλος

Με τη σύγχρονη ισχυρή αντιρετροϊκή θεραπεία έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε απόλυτα την ιαι-
μία σε ασθενείς με χρόνια HIV λοίμωξη και η καθ’ ημέρα κλινική πράξη των ιολογικά κατεσταλμένων 
ασθενών επικεντρώνεται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων που αναπτύσ-
σουν από διάφορα συστήματα, όπως την ανάπτυξη αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακών επιπλοκών, 
την αντίσταση στην ινσουλίνη, την έκπτωση των νευρογνωσιακών λειτουργιών, την ανάπτυξη νεφρι-
κής δυσλειτουργίας, την οστεοπόρωση, την προδιάθεση για ανάπτυξη λεμφωμάτων και καρκίνων, 
την ταχύτερη και σοβαρότερη εξέλιξη της ηπατικής βλάβης σε συλλοίμωξη με χρόνια ιογενή ηπατί-
τιδα Β ή C. Οι σύγχρονες παθογενετικές απόψεις συνδέουν άρρηκτα την ανάπτυξη των ανωτέρω 
συννοσηροτήτων με το φαινόμενο της χρόνιας ανοσολογικής ενεργοποίησης, η οποία παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την πορεία της χρονιότητας της HIV λοίμωξης, παρά την επίτευξη ιολογικής 
καταστολής, ώστε η HIV λοίμωξη να θεωρείται πλέον μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος. Σήμερα, είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι η χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση παθοφυσιολογικά εδράζεται σε μεγάλο 
βαθμό στο φαινόμενο της μικροβιακής αλλόθεσης της εντερικής μικροχλωρίδας, λόγω μιας πολυπα-
ραγοντικής διάσπασης όλων των επιπέδων ακεραιότητας του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού. Η 
βλάβη αυτή του εντερικού φραγμού αφορά όχι μόνο στην ανοσολογική του συνιστώσα (εξάντληση 
CD4+ κυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο και μείωση του λόγου TH17/Treg), αλλά και στη μηχανική 
συνιστώσα της ακεραιότητάς του (απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων και μειωμένη έκφραση των 
μεταξύ τους αποφρακτικών συνδέσεων – Tight Junctions) και στο βιολογικό φραγμό με επισυμβαί-
νουσες διαταραχές της ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας (όπως π.χ. μείωση των Firmicutes 
και αύξηση της Prevotella). Οι ίδιες αυτές διαταραχές της μικροχλωρίδας του εντέρου, μέσω αλληλε-
πίδρασης με τα υπόλοιπα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του εντερικού φραγμού (crosstalk), περαι-
τέρω επιτείνουν τόσο τη διάσπαση των Tight Junctions και την απόπτωση των εντεροκυττάρων όσο 
και τις ανοσολογικές διαταραχές (π.χ. πολλαπλασιασμός και διαφοροποίηση των Tregs, ενεργοποίη-
ση CD4, CD8 κυττάρων και μακροφάγων του εντέρου). Τελικώς εντερικά βακτήρια και ενδοτοξίνες 
διαφεύγουν μέσω ενός δυσλειτουργικού εντερικού φραγμού στη συστηματική κυκλοφορία, με επα-
κόλουθη ενεργοποίηση της συστηματικής φλεγμονώδους απάντηση με έκκριση προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών, ενεργοποίηση των CD8 T-λεμφοκυττάρων, επαγωγή του οξειδωτικού stress, μεταβο-
λές που εν τέλει εμπλέκονται στην παθογένεια της ανάπτυξης των συννοσηροτήτων από διάφορα 
συστήματα. Σημαντικός αριθμός μελετών έχουν δείξει ότι όσο πιο νωρίς γίνει έναρξη της αντιρετρο-
ϊκής θεραπείας τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να μειώσουμε τη δυσλειτουργία του εντερι-
κού φραγμού που παρατηρείται στη χρόνια φάση της λοίμωξης. Στην παρούσα εισήγηση ανασκο-
πούνται επίσης οι πιθανές θεραπευτικές επεμβάσεις, πέραν της αντιρετροϊκής αγωγής, με εστιασμό 
στον εντερικό φραγμό και την εντερική μικροχλωρίδα, που θα μπορούσαν να ελέγξουν τουλάχιστον 
εν μέρει το φαινόμενο της χρόνιας ανοσολογικής ενεργοποίησης.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, 
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου 
Πατρών
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών, Μαιών/Μαιευτών 
και Επισκεπτών Υγείας

Βασισμένο σε σύγχρονες ερωτήσεις και επίκαιρα θέματα
Ζ. Μάτσου,1 Χ. Ντάφλος,2 Μ. Παπαδοπούλου,3 Β. Ραφτόπουλος,4 Ε. Χατζηθεοδώρου,5 Α. Δελτσίδου,6 
Κ. Αγγελακόπουλος 7

Μέσα από την ανάπτυξη μίας σειράς ερωτήσεων που περιέχουν μελέτη περιστατικών, κλινικές περι-
πτώσεις και σύνθετα ερωτήματα ανιχνεύονται οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο της HIV 
λοίμωξης. Οι απαντήσεις δημιουργούν ένα προσωπικό σκορ, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα 
κρίνουν την επάρκεια των γνώσεων τους. Εξειδικευμένοι ομιλητές δίνουν απαντήσεις, προσφέρουν 
λύσεις και καταθέτουν την επικαιροποιημένη γνώση. Οι σωστές απαντήσεις είναι όλες evidence based, 
βασισμένες στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και στα πλέον πρόσφατα guidelines. Το ερωτημα-
τολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ομιλητές, περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τους τρό-
πους μετάδοσης του ιού, τις διαγνωστικές πρακτικές, την έκθεση στον ιό HIV, την προφυλακτική αγωγή, 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διαφορική διάγνωση, τα μεταβολικά σύνδρομα, τις ευκαιριακές λοι-
μώξεις, την κύηση και τον τοκετό. Μέσα από την ανάπτυξη case report οι εισηγητές προσπαθούν να 
μεταδώσουν στο κοινό τις σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης και να εγείρουν την κρι-
τική σκέψη των ακροατών σε θέματα πρακτικής φύσεως.

Κλινικό Φροντιστήριο Ιατρών, Φοιτητών Ιατρικής & 
Φοιτητών Βιολογίας

Επιδημιολογία της HIV λοίμωξης - Εργαστηριακή διάγνωση
Ε. Πεχλιβανίδου

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 36,9 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τον HIV παγκοσμίως, ενώ το 2017 
παρατηρούνται 1,8 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση της 
εμφάνισης νέων περιστατικών και έτσι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο 
της εξάλειψης της νόσου του AIDS μέχρι το 2030. Ανησυχητική ωστόσο είναι η ραγδαία αύξηση νέων 
λοιμώξεων την τελευταία πενταετία στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Στην Ελλάδα, ο πρώτος ασθενής 
εντοπίζεται το 1981 και έχουν συνολικά καταγραφεί επίσημα (μέχρι τις 31/12/2017) 16.669 ασθενείς με HIV 
λοίμωξη (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων AIDS). Μετά την ξαφνική αύξηση των κρουσμά-
των με HIV τη τριετία 2010-2013, λόγω της επιδημίας ανάμεσα σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών, η εμφάνι-
ση νέων περαστικών στη χώρα μας δείχνει να είναι σε σταθερή ή ακόμη και πτωτική φάση. Η πλειοψηφία 
των διαγνωσθέντων ασθενών είναι άντρες (>50%) και ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού στη χώρα μας 
είναι η σεξουαλική επαφή μεταξύ αντρών. Η διάγνωση σήμερα βασίζεται στην ανοσοενζυμική δοκιμασία 
ELISA και την τεχνική του Western Blot. Οι ανοσοενζυμικές τεχνικές 4ης γενιάς επιτρέπουν την ανίχνευση 
τόσο των HIV 1 και HIV 2 όσο και του αντιγόνου p24. Η τεχνική Western Blot ανιχνεύει αντισώματα έναντι 
αντιγόνων του πυρήνα (p17, p24, p55), της πολυμεράσης (p31, p51, p66) και του περιβλήματος του ιού 
(pg41, pg120, pg160). Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων θέτει τη διάγνωση σε ποσοστό 99,9%. Όταν η 
Western Blot είναι απροσδιόριστη χρησιμοποιούνται ιολογικές μέθοδοι διάγνωσης με κυριότερη την πο-
σοτική μέτρηση του HIV-RNA φορτίου, μεθόδου με ευαισθησία 100% κατά τη φάση της πρωτολοίμωξης. 
Για το γρήγορο έλεγχο της λοίμωξης στην κοινότητα χρησιμοποιούνται τα rapid tests. Πρόκειται για συ-
σκευές μίας χρήσης που με ανοσοχρωματογραφικές τεχνικές ανιχνεύουν αντισώματα έναντι των HIV 1 
και 2 από το αίμα, το πλάσμα ή το σάλιο του εξεταζομένου σε χρονικό διάστημα 30 μόλις λεπτών.

1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη 
Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

2 MPH, MSc, Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ν.Ε.Ε.Σ.

3 Νοσηλεύτρια Π.Ε.,MSc, Μονάδα 
Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

4 Γραφείο HIV & ΣΜΝ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
5 Επισκέπτρια Υγείας, Γραφείο HIV  
& ΣΜΝ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

6 Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

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

Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Ιατρική 
Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
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Προφύλαξη HIV λοίμωξης (PrEP, PEP, TasP)
Γ. Ζάχου

Σε αυτήν την ανασκόπηση, θα παρουσιάσω τους τρόπους πρόληψης της HIV λοίμωξης (PrEP, PEP, 
TasP). H PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), που αφορά την προφύλαξη προ της έκθεσης, απευθύνεται σε 
HIV αρνητικά άτομα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου αυτού. Η PEP 
(Post-Exposure Prophylaxis), που είναι η προφύλαξη μετά την έκθεση, απευθύνεται σε HIV αρνητικά 
άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά και έχουν πιθανώς εκτεθεί στον ιό και απο-
σκοπεί στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης. Τέλος, η TasP (Treatment as Prevention), αφορά HIV θετικά 
άτομα και έχει σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης. Θα συζητηθούν και οι τρεις συνοπτικά και θα 
παρουσιαστούν ενδεικτικά αποτελέσματα κλινικών ερευνών.

Παρακολούθηση ασθενών - Σύγχρονοι προβληματισμοί 
στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης
Ν.Ν. Καραμανώλης 

Αναμφίβολα, η σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή έχει καταστήσει μία μέχρι πρότινος μοιραία ασθέ-
νεια σε χρόνια νόσο με προσδόκιμο ανάλογο με αυτό του γενικού πληθυσμού. Ως συνέπεια, σε μεγά-
λο ποσοστό οι ασθενείς που παρακολουθούνται στις Μονάδες Λοιμώξεων είναι >50 ετών, με συννο-
σηρότητες αντίστοιχες με αυτές ατόμων αντίστοιχης ηλικίας στον γενικό πληθυσμό. Η χρόνια φλεγ-
μονή, ακόμη και υπό αποτελεσματική HAART, και η ανοσοδιέγερση που χαρακτηρίζει τους ασθενείς 
με χρόνια HIV λοίμωξη ερμηνεύει, τουλάχιστον εν μέρει, πρόωρο γήρας και παθολογίες, όπως αυξη-
μένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και νευρογνωσιακές διαταραχές. Η μακροχρόνια παρακολούθηση των 
οροθετικών ασθενών συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, καθώς ο γιατρός καλείται να διαχειριστεί 
όχι μόνο την ίδια τη νόσο, αλλά και τις συννοσηρότητες που συνυπάρχουν ή/και εκδηλώνονται κατά 
την πορεία αυτής.

Ένας οροθετικός ασθενής υπό HAART, ιδίως με την αύξηση της ηλικίας του και την συσσώρευση επι-
πλέον παραγόντων κινδύνου, δύναται να εκδηλώσει επιπλοκές όπως η δυσλιπιδαιμία και το μεταβολικό 
σύνδρομο, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, λιποδυστροφία και αυξημένο κίνδυνο για 
καρδιαγγειακή νόσο. Απαιτείται παράλληλα έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, στα πλαίσια της ΗIV λοίμω-
ξης και αντιρετροϊκής αγωγής, έλεγχο για οστεοπόρωση και οστεοπενία, νευρογνωσιακές διαταραχές, 
καθώς και για ηπατοτοξικότητα, πέραν των ιογενών ηπατιτίδων, όπως μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα 
(NAFLD). Επιπλέον, κατάθλιψη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και αρκετά νεοπλάσματα, μη συσχετιζόμε-
να με την HIV λοίμωξη, παρουσιάζονται με αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και χρή-
ζουν διάγνωσης και αντιμετώπισης. 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, απαιτεί ευρεία γνώση της Παθο-
λογίας, τα δε συχορηγούμενα φάρμακα απαιτούν γνώση αλληλεπιδράσεων με HAART και αντενδείξε-
ων συγχορήγησης. 

Εθνικές, αλλά και Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες (Ευρωπαϊκές-EACS) επικαιροποιούνται και είναι 
διαθέσιμες για τη διάγνωση, τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων συννοσηροτήτων, χωρίς την υποκα-
τάσταση της κλινικής αξιολόγησης, σε περιπτώσεις που απαιτείται εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Όσο οι οροθετικοί ασθενείς μεγαλώνουν σε ηλικία, οι συννοσηρότητες αυτών πληθαίνουν και η αντιμε-
τώπισή τους γίνεται πολυπλοκότερη, καθιστώντας απαραίτητη τη συμβολή και γιατρών άλλων ειδικοτήτων.

Απόφοιτη, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόφοιτος Φοιτητής Ιατρικής, 
Ε.Κ.Π.Α.
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O ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην HIV λοίμωξη
Μ. Δεσποτίδης 

Η πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον έλεγχο της Πανδημίας, 
με την έγκαιρη διασύνδεση σε Μονάδες Λοιμώξεων και έναρξη αγωγής. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, 
όμως είναι αποθαρρυντικά, με μεγάλα ποσοστά νεοδιαγνωσθέντων να αφορούν ασθενείς σε προχω-
ρημένο στάδιο νόσου και χαμηλό αριθμό CD4 κυττάρων. 

Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής συντελεί σε καλύτερη πρόγνωση, αλλά και 
μείωση νέων κρουσμάτων. Συχνά, όμως, τόσο κατά την πρωτολοίμωξη, όσο και σε συμπτωματολογία 
σταδίου Β της HIV λοίμωξης, λόγω μη ειδικής κλινικής εικόνας, οι ασθενείς απευθύνονται σε μη ειδικούς 
γιατρούς, στους οποίους θα πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποψίας για έγκαιρο έλεγχο και διάγνω-
ση της HIV λοίμωξης, παρουσιάζουν γενικές κλινικές εκδηλώσεις και απευθύνονται σε κέντρα πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης. Είναι συνεπώς αναγκαίο ο κλινικός ιατρός σε Κέντρα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 
να είναι εξοικειωμένος με τα κλινικά σύνδρομα, που συνήθως αυτοπεριορίζονται, καθώς και με τις εν-
δεδειγμένες μεθόδους διάγνωσης στα διάφορα στάδια νόσου. Επίσης, οφείλουν να γνωρίζουν, νοσή-
ματα τα οποία έχουν υψηλή επίπτωση σε HIV (+) ασθενείς («indicator diseases»), όπως ιογενείς ηπατίτι-
δες, άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, λεμφώματα, καρδιαγγειακά συμβάματα (ειδικά όταν 
κλασσικοί παράγοντες κινδύνου ελλείπουν), ώστε να συστήνουν στους ασθενείς σχετικό έλεγχο.

Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων και Κοινωνικών 
Λειτουργών

Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες ατόμων που ζουν με τον 
HIV μετά την έναρξη της θεραπείας
Μ. Μπομπολή,1 Ν. Πιτσούνης,2 Λ. Νικολοπούλου,3 Π. Δαμάσκος,4 Φ. Μπόμπος 5

Οι σύγχρονες ιατρικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης συμβάλλουν στη χρονιό-
τητα της, δημιουργώντας παράλληλα και έναν εφησυχασμό- απατηλό, αν κρίνουμε από τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα που αφορούν στις νέες μολύνσεις. Γνωρίζουμε σήμερα ότι καθοριστικοί παράγοντες για 
την πρόγνωση, την πορεία της νόσου και, σε ένα βαθμό, την ποιότητα ζωής μετά τη διάγνωση αποτε-
λούν τόσο η έγκαιρη διάγνωση όσο και η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας καθώς και η συστηματική 
προσήλωση σε αυτήν. Η τραυματική διάσταση της ανακοίνωσης συχνά επαναδραστηριοποιείται με 
την έναρξη της θεραπείας διασαλεύοντας την, τυχόν προϋπάρχουσα, εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα 
στη φροντίδα του εαυτού και στην έκθεση σε κίνδυνο, ανάμεσα σε κινήσεις ψυχικής δημιουργικότητας 
και σε κινήσεις αυτοκαταστροφικές. Τόσο στην έκθεση στον κίνδυνο μόλυνσης όσο και στη μετέπειτα 
αντιμετώπισή της εμπλέκονται παράγοντες κοινωνικοί και ατομικοί. Πρόκειται για πολυπαραγοντικές 
διαδικασίες οι οποίες απαιτούν την ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα των πασχόντων καθώς και 
τη συνεργασία ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας. Στο κλινικό φροντιστήριο, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μέσα από εμπει-
ρία των συμμετεχόντων ομιλητών, θα συζητηθούν διαφορετικές όψεις της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής 
παρέμβασης, κοινός στόχος των οποίων είναι η ψυχική ενδυνάμωση των ατόμων που ζουν με τον ιό 
προκειμένου να αναλάβουν τις δυσκολίες, τα εμπόδια αλλά και τις προκλήσεις που ενέχονται στην αντι-
μετώπιση της λοίμωξης και ειδικότερα στη φάση έναρξης της αντιρετροϊκής θεραπείας. 

6ετής φοιτητής Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.

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

2 Ψυχολόγος, ΜΕΛ «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο» Ν.Ε.Ε.Σ.

3 Κλινική Ψυχολόγος, Επιστ. Υπεύθυνη 
Συμβουλευτικού Σταθμού και 
Τηλεφωνικής Γραμμής για το AIDS 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

4 Κοινωνιολόγος Υγείας, Υπεύθυνος 
του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής 
στήριξης (ΚΕΕΛΠΝΟ),  
Σύμβουλος Σημείο Plus

5 Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής,  
Διδάσκων της ΕΨΕ, της ΙΡΑ και της 
ΑΙΡΡΜ (Διεθνής Ψυχοσωματική 
Ένωση P. Marty)
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Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, θεραπεία και 
πρόληψη της HIV λοίμωξης
Ε. Κωστής

Τα δηλωθέντα περιστατικά της HIV λοίμωξης το 2017 στη χώρα μας είναι ελαφρώς λιγότερα έναντι 
των προηγουμένων ετών, αφορούν στην πλειοψηφία τους άνδρες (83%), MSM (57,8%), η πλειοψηφία 
τους είναι μεταξύ 30-50 ετών (61,8%). Το 34% αφορά άτομα μη ελληνικής εθνικότητας, όπου και πάλι 
υπερτερούν οι άνδρες, με κύρια προέλευση την υποσαχάρια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη και σ’ 
αυτούς προέχει η ετεροφυλική μετάδοση. Διεθνώς υπήρχαν το τέλος του 2017 36,9 εκατομμύρια με HIV 
λοίμωξη εκ των οποίων 25,7 στην Αφρική, και 1,8 εκατομμύρια νέες μολύνσεις. Εξ αυτών το 60% περί-
που των ενηλίκων ελάμβαναν μακροχρόνιο αντιρετροϊκή αγωγή. 

Στον τομέα της αντιμετώπισης στις γνωστές κατηγορίες των αντιρετροϊκών φαρμάκων προστέθηκαν 
νέα μέλη (δοραβιρίνη νέος NNRTI, βικτεγραβίρη νέος INSTI, ιβαλιζουμάβη -μονοκλωνικό αντίσωμα- 
αναστολέας εισόδου, αλβουβιρτίδη αναστολέας σύντηξης), ενώ προστίθενται και νέες κατηγορίες 
φαρμάκων που στοχεύον σε νέους στόχους (αναστολείς προσκόλλησης στα CD4 - φοστεμσαβίρη, μο-
νοκλωνικά αντισώματα αδρανοποιούντα τον HIV) και συνεχίζεται η έρευνα για νέες ομάδες (αναστολείς 
ωρίμανσης και αναστολείς του καψιδίου) και νέες ουσίες. Ερευνάται επίσης η διπλή αντιρετροϊκή αγωγή 
σε ασθενείς με ελεγχόμενη νόσο με νέα σχήματα όπως ο συνδυασμός δολουτεγραβίρης/ριλπιβιρίνης. 

Τέλος, στην πρόληψη της μετάδοσης της νόσου εκτός από τη χρήση της TDF/FTC ως προφύλαξης 
μελετάται και προσθήκη νέων ουσιών όπως η ενέσιμη καμποτεγραβίρη ή ο συνδυασμός καμποτεγρα-
βίρης/ριλπιβιρίνης.

Σχεδιασμός και εξοπλισμός σύγχρονων μονάδων 
αποστείρωσης σε εγκαταστάσεις οδοντιατρικού 
ενδιαφέροντος
Ι. Τζούτζας 

Η σύγχρονη περιπτωσιολογία στα Οδοντιατρεία, το ευρύ φάσμα των προσερχόμενων ασθενών, τα 
πρωτόκολλα προσέγγισής τους, εργονομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, επιβάλλουν την αναθε-
ώρηση πολλών πρακτικών, ακόμα και Νομοθετημάτων, που διέπουν τη συλλογή, καθαρισμό, συσκευα-
σία, αποστείρωση και φύλαξη των οδοντιατρικών εργαλείων.

Η παρουσία μονάδων επεξεργασίας σηπτικών εργαλείων στο χώρο παροχής περίθαλψης, είναι πλέον 
ανεπίτρεπτη, για μια σειρά λόγων, όπως ενδεικτικά, η προστασία του συνόλου των ασθενών και του 
προσωπικού του οδοντιατρείου, αλλά και για εργονομικούς και χωροταξικούς λόγους.

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και στις ΗΠΑ, επικρατεί πλέον η Νομοθετική ρύθμιση της ύπαρ-
ξης ανεξάρτητου χώρου επεξεργασίας σηπτικών εργαλείων με την έννοια του καθαρισμού, της απολύ-
μανσης, της συσκευασίας και της αποστείρωσης, καθώς και της φύλαξης των απαραίτητων προς τούτο 
αναλωσίμων ειδών.

Όλα αυτά απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις αναφορικά με τους απαραίτητους χώρους, την προετοιμασία 
τους, τις υποδομές τους, τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους, προκειμένου μια μονάδα αποστείρω-
σης να μπορεί να λειτουργεί με βάση ασφαλείς και σύγχρονες παραμέτρους.

Στην παρουσίαση προτείνονται και περιγράφονται υλικά, συσκευές τεχνικές αλλά και κατασκευές, 
που υποβοηθούν σημαντικά στην ασφαλή διακίνηση σηπτικών και στείρων εργαλείων και στην ομαλή 
εργονομική επίδοση των Υγειονομικών Μονάδων Οδοντιατρικού Ενδιαφέροντος, μικρού και μεγάλου 
φάσματος.

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Θεραπευτική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής 
Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Επιτροπής 
Λοιμώξεων
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Διαξιφισμοί: Αυτοέλεγχος (self-testing), η πύλη στη 
θεραπεία και την πρόληψη

Ναι
Π. Πετρίκκος

Από το 2016 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει και έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες για τον 
αυτοέλεγχο της HIV λοίμωξης ως μια επιπρόσθετη μέθοδο ελέγχου οροθετικότητας. Ο αυτοέλεγχος 
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη, πρακτική προσέγγιση κι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση του 
διαγνωστικού ελέγχου και τον εντοπισμό των αδιάγνωστων οροθετικών ατόμων, τα οποία και αποτε-
λούν μια σημαντική πηγή μετάδοσης της HIV λοίμωξης, λαμβανομένου υπόψη ότι, παγκοσμίως, το 25% 
των οροθετικών ατόμων αγνοούν ότι έχουν μολυνθεί. 

Κατά τον αυτοέλεγχο, ο ενδιαφερόμενος συλλέγει το δείγμα του (τριχοειδικό αίμα ή στοματικό επί-
χρισμα), συνήθως στο δικό του χώρο, είτε μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου έμπιστου προσώπου, 
διενεργεί το τεστ και εκτιμά το αποτέλεσμα σύμφωνα με οδηγίες που περιέχονται στο διαγνωστικό kit. 
Ένα θετικό τεστ δεν θέτει την οριστική διάγνωση, αλλά απαιτείται επιβεβαιωτική εξέταση, σύμφωνα με 
τις εθνικές οδηγίες διάγνωσης της HIV λοίμωξης. H χρήση των δοκιμασιών αυτοελέγχου έχει εγκριθεί 
στις ΗΠΑ από το 2012, στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015, ενώ είναι ενδεικτικό ότι, έως 
τον Ιούλιο του 2018, συνολικά 28 χώρες έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν πολιτικές χρήσης αυτοελέγ-
χου για τον HIV. 

H εφαρμογή της δοκιμασίας αυτοελέγχου αποκτά ιδιαίτερη αξία σε ειδικούς πληθυσμούς που φέ-
ρουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της HIV λοίμωξης και, κυρίως, σε άτομα, τα οποία, είτε είναι απρόθυμα 
να ελεγχθούν με τις υπάρχουσες μεθόδους διάγνωσης που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες παροχής υγείας 
λόγω του φόβου στιγματισμού είτε αδυνατούν να ελεγχθούν λόγω δυσχέρειας πρόσβασης στις υπηρε-
σίες αυτές. Ανασκοπήσεις μελετών αναδεικνύουν ότι ο αυτοέλεγχος για την HIV λοίμωξη αποτελεί μια 
διακριτική, αξιόπιστη, ταχεία και αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου της HIV λοίμωξης, με υψηλό ποσο-
στό αποδοχής, η οποία ενισχύει την αυτονομία των ατόμων που την εφαρμόζουν ενώ μπορεί να βοη-
θήσει σημαντικά στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών ο οποίος αφορά στη διάγνωση του 90% των ατόμων με ΗΙV λοίμωξη παγκοσμίως έως το 2020. 

Όχι
Θ. Νιτσοτόλης

Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, παρά τις εντατικές προσπάθειες ενημέρωσης αλλά και της εύκολης 
πρόσβασης στις δοκιμασίες ανίχνευσης της λοίμωξης από τον ιό HIV, υπολογίζεται ότι το 60% αυτών 
των ατόμων (σε παγκόσμιο επίπεδο) παραμένει χωρίς να έχει διενεργήσει δοκιμασία διάγνωσης και 
επομένως χωρίς γνώση της ανοσολογικής τους κατάστασης. Για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το πο-
σοστό διενέργειας της δοκιμασίας ανίχνευσης της HIV λοίμωξης από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες των 
ατόμων που διατρέχουν ή όχι υψηλό κίνδυνο, τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί οι ταχείες δοκιμασίες 
αυτοελέγχου (self-testing). Πρόκειται για δοκιμασίες που μπορούν με μεγάλη ευκολία και χωρίς ιδιαίτε-
ρη εκπαίδευση να διενεργούνται από τον ενδιαφερόμενο χρησιμοποιώντας είτε ολικό αίμα από νυγμό 
τριχοειδικού αγγείου ή διΐδρωμα από τα ούλα. Βασίζονται στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των HIV 
1/2 με ανοσοχρωματογραφικές τεχνικές και το αποτέλεσμα εκτιμάται οπτικά εντός 30 λεπτών.

Παρόλο που αποτελούν ελκυστικό τρόπο προσέγγισης ατόμων με πιθανή διάγνωση της HIV λοίμω-
ξης, συνεχίζουν να υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με την πραγματική θέση τους σε αυτό. Αποτελεί 
ιδανική προϋπόθεση μίας διαγνωστικής εξέτασης το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, κάτι που μέχρι αυτή τη 
χρονική στιγμή δεν έχει επιτευχθεί στις εξετάσεις αυτοδιάγνωσης συγκριτικά με τις κλασσικές μεθό-
δους που προσφέρονται πλέον και σε αρκετές περιπτώσεις δωρεάν.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Αντισμήναρχος, Επιμελητής Β' 
Παθολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν. 
Αεροπορίας

Παθολόγος-Εντατικολόγος-
Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., 
Β' Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ
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Είναι επιτακτική ανάγκη οι εξετάσεις αυτοδιάγνωσης να ανιχνεύουν πέρα από τα αντισώματα ενάντια 
στον HIV 1/2 και το αντιγόνο p24 όπως οι ανοσοενζυμικές (ΕΙΑ) 4ης γενιάς. Αυτό θα οδηγούσε σε σημαντι-
κή μείωση της περιόδου παραθύρου από τους 3 μήνες στα επίπεδα των ΕΙΑ. Κάτι τέτοιο στην κλινική 
πράξη ανεβάζει το κόστος ακόμα περισσότερο και αποτελεί σαφές μειονέκτημα των ταχέων δοκιμασιών.

Η αδυναμία επομένως της πρώιμης διάγνωσης με τον αυτοέλεγχο έχει ουσιώδεις επιπτώσεις τόσο 
στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη της HIV λοίμωξης. Αυτό γιατί τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
οδηγούν σε λανθασμένο εφησυχασμό του ενδιαφερόμενου ατόμου, σε καθυστερημένη πρόσβαση 
στη θεραπεία αλλά και σε αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης και σε άλλα άτομα. Είναι γνωστό ότι κατά 
τη διάρκεια της πρωτολοίμωξης έχουμε υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας του ιού στην περιφέρεια, μεγάλη 
καταστροφή του λεμφικού ιστού του εντερικού βλεννογόνου, υψηλή μεταδοτικότητα και για αυτό το 
λόγο η άμεση έναρξη της συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής έχει σημαντικά οφέλη στη θεραπεία 
και στην πρόληψη της HIV λοίμωξης.

Έντονο προβληματισμό εγείρει η αντίδραση ενός ατόμου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο εξα-
ναγκασμού του συντρόφου, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας στην οικία του 
και χωρίς την παρουσία ειδικού. Βέβαια, οι εκδηλώσεις αυτοκτονικών τάσεων, απαξίωσης σε προσωπικό 
και κοινωνικό επίπεδο έχουν σαφώς μειωθεί μετά την έλευση αποτελεσματικής αντιρετροϊκής αγωγής, 
παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και η παρουσία ειδικού να θεωρείται ακόμα χρήσιμη. Αυτό 
μπορεί να εξασφαλίσει και με αποτελεσματικότερο τρόπο την πρόσβαση και διασύνδεση του ατόμου στις 
υγειονομικές εκείνες δομές που θα διασφαλίζουν την αρτιότερη θεραπεία και συνολική παρακολούθησή 
του. Επίσης έτσι καθίσταται πιο εφικτή η διάγνωση, θεραπεία αλλά και πρόληψη μετάδοσης και άλλων 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων που συχνά συνυπάρχουν στα άτομα αυτά.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι μέχρι την τεχνική τελειοποίηση και τη σημαντι-
κή μείωση του κόστους των ταχέων δοκιμασιών αυτοδιάγνωσης, οι παραδοσιακοί τρόποι διάγνωσης, 
ενημέρωσης και διασύνδεσης των ατόμων με HIV λοίμωξη παραμένουν επίκαιροι στη θεραπεία και 
στην πρόληψή της.
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Reservoirs του HIV και στρατηγικές εκρίζωσης
Δ.Π. Κοφτερίδης

Είναι καλά αποδεδειγμένο ότι η υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρετροϊκή αγωγή [Highly active 
antiretroviral therapy (HAART)], ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τον έλεγχο του πολλαπλασια-
σμού του HIV, με σημαντική μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας δεν μπορεί να εκριζώσει τον ιό 
από τον οργανισμό. Η αναζωπύρωση του HIV σε ασθενείς, σχετικά σύντομα μετά τη διακοπή της αντι-
ρετροϊκής αγωγής (ART), υποδεικνύουν αφενός την παρουσία ιικών δεξαμενών που είναι ανθεκτικές 
στην ART και αφετέρου την ανάγκη για δια βίου λήψη της ART. Μελέτες μέχρι τώρα απέδειξαν ότι η πιο 
σημαντική λανθάνουσα κυτταρική δεξαμενή του HIV είναι τα resting Τ CD4 + λεμφοκύτταρα, καθώς και 
η παραμονή του HIV σε ανατομικές δεξαμενές όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου ο HIV-1 μπορεί 
να υπάρχει σε περιαγγειακά μακροφάγα, μικρογλοία και αστροκύτταρα, ή ο πνεύμονας όπου ο HIV-1 
μπορεί να υπάρχει σε κυψελιδικά μακροφάγα, λεμφικός ιστός κ.ά. 

Η σχετικά πρόσφατη θεραπεία ενός ασθενούς που έχει μολυνθεί από τον HIV μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (allo-HSCT) είναι η μόνη γνωστή περίπτωση πλή-
ρους εξάλειψης του HIV-1 («ασθενής του Βερολίνου»). Αν και οι βιολογικοί μηχανισμοί της ίασης δεν εί-
ναι πλήρως κατανοητοί, η λήψη από δότη με ομόζυγη μετάλλαξη στον υποδοχέα CCR5, φαίνεται να 
είναι το κλειδί για την εκρίζωση. Η προσπάθεια για εξάλειψη των ιικών δεξαμενών φαίνεται ότι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Μια προσέγγιση είναι η διέγερση του ανοσοποιητικού έτσι ώστε να 
παραμένει ο ιικός πολλαπλασιασμός χωρίς HAART, σε χαμηλό επίπεδο για να αποφευχθεί τόσο η ανο-
σοανεπάρκεια όσο και η μετάδοση, ενώ η επιτυχής θεραπεία του ασθενούς του Βερολίνου έχει οδηγή-
σει την έρευνα και σε άλλες προσεγγίσεις όπως την αντικατάσταση των κυττάρων του μυελού με κύτ-
ταρα ανθεκτικά στον HIV.

Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
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Διαδραστική Συνεδρία: Συννοσηρότητες

Ασθενής με καρδιαγγειακή συννοσηρότητα
Ν. Κοσμάς

Στην εποχή της δραστικής αντιρετροικής θεραπείας (ART) και καθώς έχει ελαττωθεί δραματικά η 
συχνότητα των ευκαιριακών νοσημάτων και των θανάτων των σχετιζόμενων με το AIDS, παρατηρείται 
αύξηση της σχετικής συχνότητας των καρδιαγγειακών νοσηροτήτων και θανάτων. 

Πληθώρα μελετών δείχνουν ότι ασθενείς με HIV λοίμωξη διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο (1,5-2 φορές) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, εύρημα που αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε έναν 
πληθυσμό που χάρη στην ART ζει περισσότερα χρόνια και γηράσκει. Ο αυξημένος αυτός κίνδυνος οφεί-
λεται κατά μείζονα λόγο στους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία, υπέρ-
ταση, διαβήτης) που φαίνεται να απαντώνται συχνότερα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Ωστόσο, φαίνεται 
ότι ακόμα και μετά από διόρθωση για αυτούς τους παράγοντες, υπάρχει ένας υπολειπόμενος κίνδυνος 
που οφείλεται σε επιδράσεις της ίδιας της λοίμωξης (χρόνια φλεγμονή και ανοσολογική ενεργοποίηση) 
και εν μέρει της αντιρετροϊκής αγωγής. Πάντως, η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου που αποδίδε-
ται στην τελευταία είναι σε απόλυτες τιμές μικρή και το όφελος της θεραπείας υπερτερεί σαφώς οποιασ-
δήποτε δυσμενούς επίδρασης.

Η μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την πα-
ρέμβαση στους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διακοπή του κα-
πνίσματος και τη χορήγηση στατινών (με προσοχή για δυνητικές αλληλεπιδράσεις με τα αντιρετροϊκά 
φάρμακα). Επίσης, ειδικά σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, θα πρέπει να αποφεύγονται 
ορισμένα αντιρετροϊκά (abacavir, αναστολείς πρωτεάσης).

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής Α’, Γ’ Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ν.Ε.Ε.Σ.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ01

Η μουσική ψυχοθεραπεία ως καινοτόμος παράγοντας 
θεραπείας στη σωματική και ψυχική υγεία του πάσχοντος 
Δ. Παπαδάκης

Περίληψη
Η μουσικοθεραπευτική συνεδρία που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση έχει στόχο τη θερα-

πεία όπου κατά τη διάρκεια της ο ασθενής με το θεραπευτή του, συμμετέχουν ενεργά και μαζί. Η θερα-
πεία διεξάγεται στον χώρο του ασθενούς ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με κρουστά, τύμπανα, με-
ταλλόφωνα, ξυλλόφωνα κ.τ.λ., όργανα δηλαδή που δεν απαιτούν μουσικές γνώσεις για να μπορέσει ο 
ασθενής να παράξει ρυθμούς και μελωδίες μέσα από αυτά. Ο χώρος είναι ο Πανεπιστημιακός Ψυχιατρι-
κός ξενώνας επανένταξης του Πα.Γ.Ν.Η. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο θεραπευτής ενθαρρύνει τον 
ασθενή να εξερευνήσει τον κόσμο του ήχου μέσα από τη φωνή του και με την ανάκτηση των συναισθη-
μάτων και την ενεργή συμμετοχή του στη μουσική γνώση θα ενθαρρυνθεί ώστε η καλή ορμόνη θα 
ωφελήσει την ανοσοποιητική εικόνα. Παράλληλα ο ασθενής θα δημιουργήσει τη δική του μουσική 
γλώσσα επικοινωνίας αλλά και το δικό του μουσικό αυτοσχεδιασμό.

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τους Johnson και Myers (2007) ασθένεια, είναι η δυσκολία που επηρεάζει 
σημαντικά την ψυχική και σωματική αυτοεξυπηρέτηση του, και την επικοινωνία του, στο ανάλογο εύ-
ρος δράσης και αλληλεπίδρασης του. Το ασθενικό φάσμα επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη του ατόμου, 
σύμφωνα με τους Lofthouse και συν. (2012) 

Για με τους Κάκουρο και Μανιακάκη (2006) ασθένεια είναι η δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει ότι 
βλέπει, ότι ακούει, ή, αισθάνεται ψυχοσωματικά. Το σώμα και η ψυχή έχουν αδυναμία ισοστάθμισης 
εξισορρόπησης και το έλλειμμα είναι υπαρξιακό. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. 
Η ασθένεια επηρεάζει όλους τους τομείς της ψυχοσωματικής ζωής και καθημερινότητας του ατόμου. 

Σκοπός: O σκοπός της υποψηφιότητας μου ως εισηγητού, είναι να παρουσιάσω την αποτελεσματικό-
τητα της μουσικοθεραπείας που πραγματοποιείται σε ασθενείς συνανθρώπους μας με AIDS. Η ΜΟΥΣΙ-
ΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προσφέρει, θεραπεία στο άτομο που βρίσκεται στη νοσοκομειακή φάση αλλά και 
ευρύτερα στη διαχείριση της νόσου. Κατάσταση ασθενούς, νοείται η ολιστική ψυχοσωματική θέση 
αδυναμίας του ανθρώπου, σε οποιοδήποτε ηλικιακό επίπεδο (Wing, 2000). Έχουν δοθεί πολλοί ερμη-
νευτικοί ορισμοί για την ασθένεια, στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται κάποιες φορές στη ζωή του. 

Υλικό και Μέθοδοι: Η συστημική χρήση της μουσικής σε όλες της μορφές της, θα βοηθήσει την ελ-
λειμματική του υγεία, στην ανάπτυξη της εικόνας του, προς την ανοσοποιητική του ισοστάθμιση 
(Abram, 2014). Το μουσικό παιδί που υπάρχει μέσα στον ασθενή ως ενδογενής μουσικότητα προτάσσει 
την αλληλεπίδραση της συμμετοχής του (Alvin & Warwick, 1991). 

Ο μουσικοθεραπευτής αφήνει το μουσικό παιδί να εκφραστεί όπως εκείνο θέλει. Καθώς εξελίσσετε 
αυτό, αρχίζει συμμετοχικά να παρατηρεί τα στοιχεία εκείνα που θα υποστηρίξουν τους αυτοσχέδιους 
ήχους προς τη βέλτιστη εικόνα του ασθενούς και που με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Η συνεδρία έχει αρχή, μέση, και τέλος με το δημιουργικό μουσικό αυτοσχεδιαστικό πλαίσιο πάντα 
στην κλινική του εφαρμογή. Στη συνέχεια, ο μουσικοθεραπευτής μεθοδικά με τη φωνή, τα μουσικά 
όργανα και τη μουσική δημιουργία, που προέρχεται στοχευόμενα στη διατήρηση σχέσης, μαζί με το 
μουσικό παιδί. του ασθενούς φτάνει πρώτιστα στον βραχυπρόθεσμο στόχο του. Το ευχάριστο περιβάλ-
λον που δημιουργείτε βοηθά τις προσωπικές ανάγκες του ασθενούς. Μέσα από όλο αυτό το εμπειρικό 
κτίσιμο θα προκύψει η υγιείς εξέλιξη του ασθενή. 

MSc., Υποψήφιος  
διδάκτορας Α.Π.Θ. PhD.  
Εκπαιδευτικός-Μαέστρος. 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Μουσικοθεραπευτής-
Ψυχοθεραπευτής,  
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική, 
Πα.Γ.Ν.Η.
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Ο κλινικός μουσικός αυτοσχεδιασμός επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων και έκφρασης, ώστε να βοηθη-
θεί τον ασθενή να δώσει ανταπόκριση θέσης των δικών του δημιουργικών εμπειριών και να αναπτύξει τη 
δική του μουσική επικοινωνιακή γλώσσα, που θα βοηθήσει στην συνολική του υγεία (Aigen, 2014).

Αποτελέσματα: Παρά το ότι ο ασθενής για να φτάσει στην ανάνηψη του, πέρασε από μια έντονη 
στρεσογόνα εσωτερική φάση με κατεύθυνση την προσωπική του υπέρβαση σε σχέση με τη θέση του 
στη θεραπευτική διαδικασία, όλο αυτό σαν αρχή, του φαινόταν δύσκολο να το πιστέψει. Όμως με τη 
βοήθεια του Μουσικοθεραπευτή έβαλε τον εαυτό του σε σκέψη θετικής θέλησης. Μέσα από τη μουσι-
κοθεραπεία ο ασθενής έλαβε τη βοήθεια της ψυχοσωματικής του ανάταξης. Η σωματική αλλά και η 
ψυχική του διάταξη ήταν συνυφασμένη σε αυτόν τον αποτελεσματικό στόχο και σκοπό. (Aigen, 2014). 

Συμπεράσματα: Στον εκτιμώμενο αναλογισμό των συνεδριών, συμπεραίνεται το εκτιμώμενο και με-
τρήσιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Συμπεραίνεται η ουσιαστική επίδραση και επιρροή της μουσικοθεραπείας στον ασθενή μέσα από 
ευρήματα εργαστηριακού θεραπευτικού στόχου των επιστημονικών ερευνητικών μεθόδων που η μου-
σικοθεραπεία εμπεριέχει στη θεραπευτική σχέση. 

Τα αποτελέσματα των διαπροσωπικών εμπειρικών δεδομένων πέτυχαν τομή σχέσης θεραπευτή και 
θεραπευόμενου. 

Η νοητική ψυχική και σωματική κατάσταση του ασθενούς φαίνεται ξεκάθαρα να εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση αυτής της σχέσης μέσω της μουσικοθεραπείας. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούν και 
εξελίσσονται στον ασθενή και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου την ώρα που υπάρχει συμμετοχική 
σχέση, με αρχή, μέση και τέλος στη μουσικοθεραπευτική διαδικασία με τη φωνή και τα μουσικά όργα-
να. Παράλληλα διαφάνηκε η θετική επίδραση του ήχου, ως προδιάθεση συμμετοχής του ατόμου.

Βιβλιογραφία

Abram, K. (2014). Exploring the Impact of Music Therapy on Children with Complex Communication Needs and Autism Spectrum 
Disorders: A Focus Group Study (Doctoral dissertation, Ohio University).
Aigen, K. (2014). The study of Music Therapy. New York: Taylor and Francis
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Τσίρης Γ. (2005) Η Χρήση του Μουσικού Αυτοσχεδιασμού για την Ενίσχυση της αλληλεπιδρασης σε άτομα με αυτισμό. Βόλος: Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας.
Χατζηευτυχίου, Α. (2012). Μουσικοθεραπεία για παιδιά με αυτισμό. Παιδίατρος, 45 (2012), 34-42 
Ψαλτοπούλου, Ν.(2003). Μουσικοθεραπεία. Αθήνα: S&P Advertising. 

ΕΑ02

Late presenters της HIV λοίμωξης στη Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης
Β. Πετράκης,1 Π. Παναγόπουλος,1 Μαλτσάν Τζελάλ,1 Ά.-Μ. Ξανθοπούλου,1 Δ. Παπάζογλου,1 Ε. Μαλτέζος 1

Σκοπός: Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κλινική πορεία και πρόγνωση των 
ασθενών με έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό HIV, εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα 
της δημόσιας υγείας η καθυστερημένη διάγνωση σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών. Ως Late Presenters 
ορίζονται οι ασθενείς που τη στιγμή της διάγνωσης έχουν CD4 κύτταρα <350/μL ή εμφανίζουν καθορι-
στικό του AIDS νόσημα. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τις διαστάσεις του προβλήματος αξιολο-
γώντας τα δεδομένα στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης.

1 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Ασθενείς & Μέθοδοι: Στην εργασία περιελήφθησαν 134 ασθενείς στους οποίους τέθηκε η διάγνωση 
της λοίμωξης από τον ιό HIV και παρακολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων από το 2000 έως 
το 2018. Αναζητήθηκε στο σύνολο των ασθενών ο αριθμός των CD4 κυττάρων και η πιθανή κλινική 
εκδήλωση καθοριστικού του AIDS νοσήματος τη στιγμή της διάγνωσης. Έγινε καταγραφή εκείνων των 
ασθενών που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού των Late Presenters.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 47,7% η διάγνωση τέθη-
κε καθυστερημένα. Το 80,8 % των Late Presenters είναι άρρενες, ενώ σε ποσοστό 40,4% ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 30 έως 40 ετών. Το 32,7 % ήταν σε στάδιο C3 κατά CDC τη στιγμή της διάγνωσης. Από 
τα καθοριστικά του AIDS νοσήματα συχνότερα διαπιστώθηκε η λοίμωξη αναπνευστικού από 
Pneumocystis Jirovecii σε ποσοστό 15,38 %, η καντιντίαση οισοφάγου στο 5,76% των ασθενών και η 
κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα στο 3,84% των Late Presenters. Τη στιγμή της διάγνωσης ποσοστό 59,6 % 
των Late Presenters χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της εργασίας προκύπτει ότι το ποσοστό των Late Presenters 
είναι ιδιαίτερα υψηλό καταδεικνύοντας το σημαντικό πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται για τη 
δημόσια υγεία. Πολλοί ασθενείς προσέρχονται για ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα καθυστερη-
μένα, με αποτέλεσμα να τίθεται η διάγνωση όταν πλέον η λοίμωξη έχει οδηγήσει σε σημαντική πτώση 
των CD4 κυττάρων, άνοδο του ιικού φορτίου και εμφάνιση απειλητικών για τη ζωή ευκαιριακών λοιμώ-
ξεων και άλλων κλινικών εκδηλώσεων. Είναι ζωτικής σημασίας η καθιέρωση γενικευμένου προληπτικού 
ελέγχου, η έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης και πρώιμη έναρξη θεραπείας για τη μείωση σε μη ανιχνεύ-
σιμα επίπεδα του ιικού φορτίου, τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης και την καλύτερη κλινική πορεία 
των ασθενών.

ΕΑ03

SIMIO PLUS: Παρουσίαση λειτουργίας και αποτελεσμάτων 
ενός Κέντρου συμβουλευτικής και εξέτασης του HIV  
στην Αθήνα
Π. Δαμάσκος, Μ. Γιαννοπούλου, Ε. Κρομμύδα, Κ. Μαντζαβίνου, Π. Μαντά, Ε. Κάκαλου, B. Krumbholz,  
Θ. Ρόζενμπεργκ

Εισαγωγή: Το Συμβουλευτικό Κέντρο για δωρεάν και ανώνυμη διάγνωση του ΗΙV/AIDS, με κωδική 
ονομασία: SIMIO plus, αποτελεί σύμπραξη του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Πολυκλινικής 
Αθηνών - Πειραιώς 3.

Σκοπός: Ο σκοπός του κέντρου είναι η προαγωγή της σεξουαλικής υγείας, η πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης, η αύξηση της προσβασιμότητας και παραμονή στη θεραπεία με στόχο τη 
μείωση της επίπτωσης της νόσου μακροπρόθεσμα.

Μέθοδος και Ωφελούμενοι: Το SIMIOplus απευθύνεται τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευά-
λωτες ομάδες, όπως MSM, LGBT άτομα, μετανάστες-πρόσφυγες, εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ, 
αποφυλακισμένοι, άστεγοι, χρήστες ενδοφλεβίων κ.ά.. Το κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένη διε-
πιστημονική ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνιολόγων καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Η εξέταση για τον hiv διενεργείται μέσω του κλασικού τεστ Elisa 4ης γενιάς για αρχική διάγνωση hiv 
και στη συνέχεια μέσω επιβεβαιωτικού τεστ (Western Blot). Το πρωτόκολλο εξέτασης περιλαμβάνει 
εξατομικευμένη συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ Elisa ή και Western Blot, ενημέρωση σε θέματα 
πρόληψης και μετάδοσης του ιού και γενικά θέματα σεξουαλικής υγείας.

Αποτελέσματα: Από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου έχουν εξυπηρετηθεί 108 άτομα, εκ των 
οποίων 68,5% είναι άντρες και 31,5% είναι γυναίκες. Οι ωφελούμενοι του κέντρου ανήκουν στα ηλικια-
κά εύρη: 17 έως 30 έτη (29,6%), 30 έως 50 έτη (51%), 50 έως 70 έτη (16,6%), και 70 έως 99+ (2,7%).

Simio plus, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Από τα παραπάνω άτομα που εξυπηρετήθηκαν 78,7% ήταν ελληνικής καταγωγής και 22,2% αλλοδα-
πής. Από το σύνολο των 108 ατόμων, το 11% έχει λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής χωρίς να προχωρή-
σουν σε εξέταση για hiv (βρίσκονταν σε ορολογική σιωπηλή περίοδο), ενώ 11 άτομα (10%) έχει βρεθεί 
θετικό στον ιό.

Στο σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων 82% ήταν άνδρες και 18% γυναίκες. Όσον αφορά στην εθνι-
κότητα 45,5% ήταν Έλληνες και 54,5% αλλοδαποί, ενώ το ηλικιακό εύρος τους κυμάνθηκε μεταξύ 17 
έως 50 έτη. Και τα 11 άτομα διασυνδέθηκαν επιτυχώς με Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ). 

Συμπεράσματα: Το Κέντρο εξυπηρετεί τον σκοπό δημιουργίας του σχετικά με την πρόληψη του hiv 
και την προώθηση της εξέτασης καθώς και τη διασύνδεση των θετικών περιστατικών σε ΜΕΛ. Τέλος, 
διαφάνηκε η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας πριν και μετά την 
εξέταση για hiv. 

ΕΑ04

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ατόμων που έχουν 
διαγνωσθεί με την HIV-λοίμωξη και δεν έχουν διασυνδεθεί 
με τη φροντίδα: προκαταρτικά αποτελέσματα 
Μ. Πύλλη, Σ. Πατρινός, Χ. Τσιάρα, Ε. Χατζηθεοδώρου, Δ. Παρασκευά

Εισαγωγή: Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί τον εθνικό φορέα επιδημιολογικής και θεραπευτικής επιτήρησης 
του HIV/AIDS. Η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση του ιατρικού απορρήτου σε 
συνδυασμό με τη φύση του νοσήματος ειδικά στις αρχές της επιδημίας, αποτέλεσαν βασικούς παράγο-
ντες, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σύστημα χορήγησης της αντιρετροïκής αγωγής με την ταυ-
τόχρονη νομική θωράκιση του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 90-90-90 του προγράμματος των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την αντιμετώπιση της επιδημίας έως το 2020, το 81% των ατόμων που ζουν με την HIV 
λοίμωξη (PLHIV) πρέπει να έχουν κάνει έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δε-
δομένα που τηρούνται στο αρχείο επιδημιολογικής επιτήρησης, για 3176 άτομα που έχουν καταγραφεί 
από την αρχή της επιδημίας, δεν υπάρχουν δεδομένα αναφορικά με τη διασύνδεσή τους στη φροντίδα 
έως και 30/8/2018. 

Σκοπός: Να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των 3176 ατόμων, τα οποία ενώ έχουν διαγνωσθεί και 
δηλωθεί, φαίνεται να μην έχουν διασυνδεθεί με τη φροντίδα. Επιμέρους στόχοι της παρούσας ανάλυ-
σης είναι α) να γίνει μια περιγραφική ανάλυση των ατόμων που ενδεχομένως δεν έχουν διασυνδεθεί με 
τη φροντίδα β) να εκτιμηθεί το ποσοστό των μη διασυνδεμένων ατόμων διαχρονικά μέχρι και 31/12/2017 
γ) να κατανεμηθούν τα άτομα ανά υπηρεσία δήλωσης και ανά υπηρεσία λήψης δείγματος. 

Μέθοδος: Η ανάλυση των δεδομένων του εθνικού αρχείου που τηρείται στο γραφείο HIV& ΣΜΝ, 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA 12.1. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
για το σύνολο των 3176 ατόμων. Διεξήχθη ανάλυση των περιστατικών ως προς την τελευταία «ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ». Τέλος ακολούθησε επιπρόσθετη ανάλυση ως προς την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑ-
ΤΟΣ». Για τους σκοπούς της ανάλυσης ως ημερομηνία διασύνδεσης με τη φροντίδα θεωρήθηκε η ημε-
ρομηνία έναρξης της θεραπείας. 

Αποτελέσματα: Σε σύνολο 3176 ατόμων, τα 2.417 (76%) ήταν άνδρες, ενώ τα 725 (23%) γυναίκες. Τα 
1.559 (50%) αφορούσαν άτομα με Ελληνική εθνικότητα, ενώ τα 1.028 (33%) άτομα αλλοδαπής εθνικό-
τητας. Αναφορικά με την ηλικία κατά τη διάγνωση, η επικρατέστερη ηλικιακή ομάδα ήταν των 30-39 
ετών με ποσοστό 32%, ενώ για 348 άτομα (11%) δεν υπήρχε πληροφορία για την ημερομηνία γέννησης. 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά των μη διασυνδεδεμένων, τα οποία κυμαίνονται από 20-55%, παρατηρούνται 
για τα άτομα με HIV-διάγνωση τα έτη 1986-1998. Μετά το 1999 παρατηρείται σταδιακά μείωση των μη 
διασυνδεδεμένων ατόμων. Ωστόσο, μικρή αύξηση στα ποσοστά των μη διασυνδεδεμένων ατόμων πα-
ρατηρείται κατά τα έτη 2011-2013 (Σχήματα 1, 2). Η πλειοψηφία των δηλώσεων για τα μη διασυνδεδεμένα 

Γραφείο HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ, 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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άτομα προήλθαν από Κέντρα Αναφοράς & Ελέγχου AIDS (77%)(Σχήμα 3). Στο σύνολο των περιστατικών, 
τα οποία δηλώθηκαν από τα Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου AIDS, στο μεγαλύτερο ποσοστό (62,41%) η 
λήψη δείγματος έγινε στα δημόσια νοσοκομεία και αιμοδοσίες (Σχήμα 3).

Σχήμα 1. Ποσοστό των μη διασυνδεδέμενων με τη φροντίδα ατόμων ανά έτος διάγνωσης (Ν=3176).
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Σχήμα 1: Ποσοστό των μη διασυνδεδέμενων με τη φροντίδα ατόμων ανά έτος διάγνωσης (Ν=3176) 
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Σχήμα 2. Ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν διασυνδεθεί κατά έτος διάγνωσης στο αθροιστικό σύ-
νολο των μη διασυνδεδεμένων ατόμων κατ' έτος
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Σχήμα 3. Κατανομή των ατόμων ως προς την υπηρεσία λήψης δείγματος (Ν=3176).
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Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ατόμων που δεν έχουν διασυνδεθεί με τη φροντίδα, αφορά σε 
άτομα που έχουν διαγνωσθεί πριν το 1998. Παράλληλα, τα περισσότερα περιστατικά έχουν δηλωθεί 
κυρίως, από Κέντρα Αναφοράς & Ελέγχου AIDS. Το ποσοστό των μη διασυνδεδεμένων διαχρονικά μει-
ώνεται σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το 2012 έχει επιτευχθεί ο στόχος του UNAIDS αναφορι-
κά με το ποσοστό των διαγνώσεων με διασύνδεση στη φροντίδα. Ωστόσο, με τη συνεργασία των ΜΛ/
ΕΙ θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα ταυτοποίησης των περιστατικών, ώστε να υπάρξει μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για τον πραγματικό αριθμό των μη διασυνδεδεμένων ατόμων.
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ΕΑ05

Επεισόδια σύφιλης σε πληθυσμό οροθετικών ασθενών υπό 
παρακολούθηση σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) το 
διάστημα 2004-2016: Δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
διαχρονική επίπτωση
Ε. Κάκαλου,1,2 Ε. Φραγκίσκου,2 Α. Τραμπέλη,3 Χ.-Α. Κάκαλου,2 Σ. Γιαλή,1 Ο. Γεωργίου,1 Ε. Πικουλής,2  
Β. Παπασταμόπουλος 1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαχρονική καταγραφή των τάσεων επίπτωσης της 
σύφιλης σε πληθυσμό οροθετικών ασθενών στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελι-
σμός» την περίοδο 01/01/2004 ως 31/12/2016 και η συσχέτιση με δημογραφικούς, επιδημιολογικούς και 
κλινικούς παράγοντες.

Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα δεδομένα ασθενών (Ν=259) με ιστορικό σύφιλης. Η διαφορο-
ποίηση στις διαγνώσεις της σύφιλης ανά έτος έγινε με χρήση μονοπαραγοντικής παλινδρόμησης δευ-
τέρου βαθμού. Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε στο επίπεδο 5% (p>0,05), κατά την ανάλυση πα-
ραγόντων που σχετίζονται με την πιθανότητα επαναμόλυνσης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό λογισμικό Stata version 15.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες (96,1%), ελληνικής καταγωγής (87,6%) και το 
74,5% Άνδρες που κάνουν Σεξ με Άνδρες (ΑΣΑ), Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) σε ποσοστό 
11,9%, ενώ η διάμεση ηλικία ήταν 42 έτη (IQR 36-50). To 21,2% είχαν τουλάχιστον μία περίοδο διακοπής της 
αντιρετροΐκής αγωγής στο ιστορικό τους. Το 10% είχαν ηπατίτιδα C, το 8,9% ηπατίτιδα Β και το 0,4% ηπατί-
τιδα Β και C. To 15,1% παρουσίαζαν HPV λοίμωξη, το 5,8% γονόρροια, το 1,9% έρπητα γεννητικών οργάνων 
και το 1.5% κάποιο άλλο ΣΜΝ. Καπνιστές ήταν το 43,2%, πρώην καπνιστές το 10,8%, ενώ χρήση ουσιών 
έκανε το 22,8%. Το 17,4% των ασθενών είχαν πάνω από 1 (ένα) επεισόδιο σύφιλης στο ιστορικό τους και ο 
διάμεσος χρόνος επαναμόλυνσης ήταν 3 έτη. Οι αρχικές διαγνώσεις σύφιλης είχαν την τάση να σταθερο-
ποιούνται, ενώ οι επαναμολύνσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Η πιθανότητα επαναμόλυνσης σχετίζεται 
μόνο με ιστορικό αρχικής λοίμωξης το διάστημα 2009-2012 (p=0,027), ενώ οι υπόλοιπες συσχετίσεις που 
ελέγχθηκαν δεν έφτασαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p>0,05). Οι ασθενείς που μολύνθηκαν 
με σύφιλη κατά την παρακολούθησή (Ν=161) συνέβαλαν συνολικά σε 7316 ανθρωποέτη παρακολούθησης. 
Η επίπτωση το διάστημα 2004-2016 ήταν 2.2 ανά 100 ανθρωποέτη. Αυξήθηκε από 0,3 ανά 100 ανθρωποέ-
τη (2004-2007) σε 1,5 (2008-2010) και τελικά σε 5.6 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης (2011-2016). 

Συμπεράσματα: Μεταξύ των οροθετικών ΑΣΑ έχει εκδηλωθεί μία επιδημία σύφιλης και η επίπτωση 
συνεχίζεται να αυξάνεται σημαντικά από το 2008. Χρειάζονται στοχευμένα μέτρα πρόληψης και πρώι-
μη διάγνωση της σύφιλης και άλλων ΣΜΝ για τον περιορισμό της επιδημίας. 

ΕΑ06

Υψηλόβαθμες HPV δυσπλασίες του πρωκτού σε HIV-
οροθετικούς ασθενείς και πρόληψη καρκίνου του πρωκτού
Ι. Γκέγκες,1 Ν. Δαλαβούρας,1 Β. Μηλιώνης,2 Α. Σταματιάδης 1

Σκοπός: Η συχνότητα του καρκίνου του πρωκτού παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη στους οροθε-
τικούς ασθενείς. Ταυτόχρονα, η πρόληψη της πάθησης καθίσταται εφικτή χάρη στην έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία των προκαρκινωματωδών υψηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών του πρωκτού 
(HSIL) που οφείλονται στον ιό HPV. Η διάγνωση των HSIL βλαβών επιτυγχάνεται με την πρωκτοσκόπη-
ση υψηλής ευκρίνειας (ΠΥΕ). 

1 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική & Διαχείριση 
Κρίσεων Υγείας», Ιατρική Σχολή, 
Ε.Κ.Π.Α.

3 Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής,  
Ιατρικής Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

1Χειρουργικό Ιατρείο Πρωκτού
2 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 
Istomedica
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Ασθενείς & Μέθοδοι: Στην εργασία περιελήφθησαν 203 οροθετικοί ασθενείς που εξετάσθηκαν στο 
πρωκτολογικό ιατρείο και υποβλήθηκαν σε πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας το χρονικό διάστημα 
2014-2018. Συνολικά εξετάσθηκαν 1155 ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αφού έγινε χρήση οξικού οξέος σε 
όλους, διερευνήθηκαν τα περιφερικά 7 εκατοστά του ορθοπρωκτικού σωλήνα καθώς και το περιπρω-
κτικό δέρμα ώστε να ανιχνευθούν πιθανές μορφολογικές αλλοιώσεις της HPV μόλυνσης και των υψηλό-
βαθμων ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών του πρωκτού. Από τις ύποπτες περιοχές, ελήφθησαν ιστοτεμά-
χια τα οποία εξετάσθηκαν παθολογοανατομικά μετά από φωτογραφική καταγραφή. Κατόπιν επιβεβαί-
ωσης της διάγνωσης των HSIL βλαβών, πραγματοποιήθηκε καυτηριασμός τους. 

Αποτελέσματα: Από τους 1155 ασθενείς στους 281 ανευρέθηκαν υψηλόβαθμες δυσπλαστικές αλλοιώ-
σεις του πρωκτού. Από τους 203 οροθετικούς ασθενείς που εξετάσθηκαν, 3 διαγνώστηκαν με καρκίνωμα 
εκ πλακωδών κυττάρων (SCC), σε 98 από αυτούς ανευρέθηκαν HSIL βλάβες ενώ σε 4 ανευρέθηκε διηθητικό 
καρκίνωμα του πρωκτού (συνολικά 52% των οροθετικών είχαν υψηλόβαθμες HPV βλάβες). Στους ασθενείς 
με HSIL βλάβες πραγματοποιήθηκε θερμοκαυτηριασμός και συστήθηκε παρακολούθηση. Οι ασθενείς με 
διηθητικό νεόπλασμα πρωκτού αντιμετωπίστηκαν με εκτομή ή συνδυασμένη χημειο-ακτινοθεραπεία.

Συμπεράσματα: Καταλήγοντας, οι προκαρκινωματώδεις HSIL βλάβες του πρωκτού είναι κατά πολύ 
συχνότερες στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι ομοφυλόφιλοι οροθετικοί. Αυτό οφείλεται 
στην πολύ συχνή μόλυνση του πρωκτού με τον ιό HPV και τη συνυπάρχουσα μειωμένη κυτταρική ανο-
σία. Η ανίχνευση των HSIL βλαβών επιτυγχάνεται χάρη στην πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας, κα-
θώς η κυτταρολογική εξέταση ως μέθοδος πρώιμης διάγνωσης εμφανίζει χαμηλή ευαισθησία. Παράλ-
ληλα, η αντιμετώπιση των πρώιμων προκαρκινικών βλαβών έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την πιθανότητα 
εμφάνισης καρκίνου του πρωκτού. Η παρατηρούμενη συχνότητα εμφάνισης υψηλόβαθμων αλλοιώσε-
ων του HPV (52%) που σημειώθηκε στο υλικό του πρωκτολογικού ιατρείου είναι παρόμοια ή και αυξη-
μένη σε σχέση με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας και καταδεικνύει την αξία της πρωκτοσκό-
πησης υψηλής ευκρίνειας στην πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού στους οροθετικούς. 

ΕΑ07

Επίπτωση οξείας ηπατίτιδας Α σε HIV θετικούς ασθενείς, 
στη διάρκεια αυξημένης HAV ευρωπαϊκής επίπτωσης
Γ. Ξυλωμένος, Α. Σπύρου, Ν. Παΐσιος, Μ. Αστρίτη, Ε. Μακρονάσιος, Α. Καΐκης, Γ. Αδάμης

Σκοπός: Με βάση τα στοιχεία του ECDC, από τις αρχές του 2017, παρατηρήθηκε αυξημένη μετάδοση 
ηπατίτιδας Α στην EU/EEA, κυρίως μεταξύ των MSM ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των HIV θετικών 
ασθενών. Στην παρούσα μελέτη θα καταγράψουμε την επίπτωση των περιστατικών οξείας ηπατίτιδας 
A στους HIV θετικούς ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου μας, 
την αντίστοιχη περίοδο, αναλύοντας τα δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά τους, ευρήματα.

Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη 17 HIV θετικών ασθενών που διεγνώ-
σθησαν με οξεία ηπατίτιδα Α από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι τον Μάιο 2018. Όλοι οι ασθενείς αντιμετω-
πίσθηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Η ηπατίτιδα Α διεγνώσθη μέσω κλινικής 
συμπτωματολογίας, αύξησης των τρανσαμινασών και θετικού anti-HAV IgM.

Αποτελέσματα: Διεγνώσθησαν 17 HIV θετικοί ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα Α, εκ των οποίων 10 εισή-
χθησαν στην κλινική, με μέσο διάστημα νοσηλείας 7 ημερών. Οι ασθενείς δεν είχαν προηγούμενο ιστο-
ρικό εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Α. Οι περισσότερες διαγνώσεις έγιναν από Μάιο μέχρι Οκτώβριο 
2017 (64%) με μέγιστο αριθμό διαγνώσεων τον Ιούλιο 2017 (3). Όλοι οι HAV-ασθενείς ήταν άνδρες, κυρί-
ως MSM (94%) με μέση ηλικία 41 ετών, με HIV στάδιο A2 στο 58%. Η μετάδοση της HAV λοίμωξης συ-
σχετίσθηκε με σεξουαλικές πρακτικές, σε όλες τις περιπτώσεις. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν αντιρετροϊκή 
αγωγή, με εξαίρεση έναν, που η διάγνωση του HIV έγινε κατά τη νοσηλεία του για την ηπατίτιδα Α. 
Προηγούμενη λοίμωξη από σύφιλη είχε το 35% των ασθενών, ενώ δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό 
χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών ή λοίμωξης από ηπατίτιδα Β ή C. Καμία περίπτωση κεραυνοβόλου ηπατίτιδας 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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δεν παρατηρήθηκε. Ίκτερος ήταν το πιο κοινό κλινικό σημείο (94%), με κλινική συμπτωματολογία κα-
κουχίας (58%), πυρετού(52%) και ναυτίας (41%). Στα εργαστηριακά ευρήματα, τα μέγιστα που παρατη-
ρήθηκαν ήταν 10,1±4,4 (mg/dl) για την ολική και 7,6±3,8 (mg/dl) για την άμεση χολερυθρίνη, 1239±754 
(IU/L) για SGOT, 2335±1399 (IU/L) για SGPT, 244±103 (IU/L) για αλκαλική φωσφατάση 340±222 (IU/L) για 
γ-GT. Σε 4 περιπτώσεις παρατηρήθηκε μεγάλη παράταση του INR (23,5%).

Συμπεράσματα: Η αύξηση των HAV-λοιμώξεων στην Ελλάδα μεταξύ των MSM ήταν σε συμφωνία με 
τις υπόλοιπες EU χώρες. Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων διαγνώσεων οξείας 
ηπατίτιδας Α, ήταν σημαντικά υψηλότερος από τα προηγούμενα έτη για τους HIV θετικούς MSM. Η 
εφαρμογή του HAV εμβολιασμού είναι απαραίτητη για την πρόληψη της μετάδοσης.

ΕΑ08

Αποτελεσματικότητα των νεότερων θεραπειών για 
την ηπατίτιδα C και διαχείριση ασθενών με HIV/HCV 
συλλοίμωξη
Β. Σακκά, Β.-Μ. Δραγώνα, Μ. Ζώτου, Δ. Τζάλας, Γ. Τσεκές, Σ. Καούστου, Μ. Χίνη

Σκοπός: Οι νεότερες θεραπείες με αμέσως δρώντα αντιικά (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έναντι της 
ηπατίτιδας C αποτελούν μια πραγματική πρόκληση σε ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη. Σκοπός αυτής 
της μελέτης ήταν να περιγραφούν η αποτελεσματικότητα των DAAs καθώς και τα εμπόδια στη διαχεί-
ριση μιας ομάδας ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη. 

Ασθενείς & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη που παρακολουθούνται στη 
Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ. Τα δημογραφικά, κλινικοεργαστηριακά και ιολογικά δεδομένα προήλθαν 
από τη βάση δεδομένων μας. Ο βαθμός ίνωσης του ήπατος αξιολογήθηκε μέσω ελαστογραφίας (Στάδια 
ίνωσης: F0-1<7, F2>7, F3>9,5, F4>12,5kPa). Η αγωγή επιλέχθηκε βάσει θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν τα στοιχεία 32 ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη οι οποίοι ήταν κυρίως 
άνδρες (81%), με μέση ηλικία 41 έτη (SD=9), 84,5% χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), 6% ετερο-
φυλόφιλοι και 9,5% άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM). Από τους ΧΕΝ, 40,7% παρακολουθούν 
προγράμματα ΟΚΑΝΑ, 29,6% κλειστά προγράμματα απεξάρτησης, 11% είναι πρώην χρήστες και 18,7% 
δεν παρακολουθούν κανένα πρόγραμμα. Έξι ασθενείς (18,7%) είχαν AIDS (στάδιο C κατά CDC). Σε 25 
ασθενείς υπήρχε διαθέσιμος γονότυπος, με συχνότητα: G1 28%, G3 36% και G4 36%. Έξι ασθενείς (19%) 
είχαν αυτόματη κάθαρση του ιού (επιβεβαιωμένο αρνητικό HCV RNA σε ασθενή με θετικά αντι-HCV, 
απουσία θεραπείας). Το στάδιο ίνωσης ήταν: F0-1: 72%, F2: 14%, F3: 5% και F4: 9%. Σε 5 ασθενείς είχε 
προηγηθεί προσπάθεια θεραπείας με IFNa+RBV, στους 3 ανεπιτυχώς λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, 
ενώ ένας ασθενής εμφάνισε επαναλοίμωξη και μόνο ένας παρέμεινε σε ιική καταστολή. Από τους 25 
υποψήφιους για θεραπεία ασθενείς, 16 (64%) έλαβαν αγωγή με τα ακόλουθα σχήματα: SOF+DCV: 2, 
SOF/VEL±RBV: 5, SOF/LDV: 4, EBR/GRZ: 3 και OBV/PTV/RTV+RBV: 2. Σε 12 (85,7%) από τους 14 ασθενείς, 
οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, επετεύχθη SVR12 (Sustained Virological Response 12: αρνητικό 
HCV RNA 12 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας). 2 ασθενείς εμφάνισαν ιολογική αποτυ-
χία και ο ένας έλαβε δεύτερο σχήμα με το οποίο επετεύχθη SVR12. Ένας ασθενής ευρίσκεται ακόμη υπό 
αγωγή. 2 ασθενείς ΧΕΝ έλαβαν την αγωγή με κακή συμμόρφωση και δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομέ-
να SVR12. 9 ασθενείς, 8 ΧΕΝ και 1 ετεροφυλόφιλη γυναίκα, δεν έχουν λάβει ακόμη θεραπεία λόγω μη 
προσέλευσης ή πλημμελούς παρακολούθησης.

Συμπεράσματα: Σε αυτή την ομάδα ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη, αποτελούμενη κυρίως από 
ΧΕΝ, ο ρυθμός έναρξης θεραπείας με DAAs παρέμεινε σε μη ικανοποιητικό επίπεδο παρά τη δυνατότη-
τα καθολικής πρόσβασης σε αυτήν, ενώ καταγράφηκε και χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό 
SVR12. Πρόσθετα προβλήματα δημιούργησαν η κακή συμμόρφωση στην αγωγή και η διαλείπουσα 
παρακολούθηση, γεγονός που υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της διασύνδεσης αυτών των ασθενών 
με προγράμματα απεξάρτησης ή υποκατάστασης. 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
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ΕΑ09

Εγκυμοσύνη και HIV λοίμωξη: Η εμπειρία μιας Μονάδας 
Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου, Η. Μπέη, Χ. Ντάφλος, Α. Λιονή, Μ. Μπομπολή, Β. Σακκά, Α. Μουστακλή, Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

Σκοπός: Η ανασκόπηση των κυήσεων γυναικών με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται στη Μονάδα μας. 
Ασθενείς & Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι κυήσεις, από 1/1/2000 ως 30/9/2018, γυναικών με HIV λοίμω-

ξη που παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ. Κατεγράφησαν δημογραφικά δεδομέ-
να, στοιχεία σχετιζόμενα με την λοίμωξη και την αντιρετροϊκή αγωγή καθώς και η έκβαση της κύησης.

Αποτελέσματα: Από τις 90 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας κατά την περίοδο της μελέτης, 18 (20%)
(11 Ελληνίδες) είχαν τουλάχιστον μία κύηση. Δύο εξ αυτών είχαν 2 (η μία με δίδυμο κύηση και μία μονήρη 
άγνωστης έκβασης λόγω διακοπής παρακολούθησης), 2 είχαν 3 (2 τοκετοί και 1 αυτόματη/προκλητή απο-
βολή), 1 ασθενής είχε 1 παλίνδρομο κύηση και 1 εξωμήτριο ενώ 2 ασθενείς διανύουν το πρώτο τρίμηνο 
κύησης (κυήσεις: 23, νεογνά: 18). Μία από τις 2 επίτοκες ασθενείς, πρώην ΧΕΝ, είχε διαγνωσθεί επ’ ευκαιρία 
γέννησης νεογνού με HIV λοίμωξη πριν την ένταξή της σε Μονάδα Λοιμώξεων. Η πλειοψηφία των κυήσε-
ων σημειώνεται την περίοδο 2012-2018 (52%). Η μέση ηλικία των ασθενών κατά την σύλληψη ήταν 31,2 
έτη (19-41 έτη). Σε 9 (50%) διαγνώσθηκε η HIV λοίμωξη κατά τον προγεννητικό έλεγχο. Με την εξαίρεση 
μιας μετανάστριας από την Αφρική, τα περιστατικά αυτά αφορούν στην περίοδο πριν το 2008. Ο μέσος 
χρόνος από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης έως την σύλληψη ήταν 8,6 έτη και 8,1 έτη από την έναρξη 
παρακολούθησης. Στην πρώτη μέτρηση μετά τη διαπίστωση της κύησης, η μέση τιμή των CD4+ λεμφο-
κυττάρων ήταν 621 cells/μL ενώ το ιικό φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο σε 7 περιπτώσεις και στις υπόλοιπες 
η μέση τιμή ήταν 143.440 copies/ml. Κατά τον τοκετό, η μέση τιμή των CD4+ λεμφοκυττάρων ήταν 527 
cells/μL. Στις κυήσεις που ξεκίνησαν με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, αυτό διατηρήθηκε έως τον τοκετό ενώ 
σε 1 επιπλέον κατέστη μη ανιχνεύσιμο πριν τον τοκετό. Οι 12 (52%) κυήσεις αφορούσαν σε ασθενείς που 
ελάμβαναν ήδη cART κατά την σύλληψη (TDF/FTC/LPV/r:5, ABC/3TC/fAMP/r:1, ABC/3TC/LPV/r:1, AZT/3TC/
NVP:1, ΑΖΤ/3TC/SQV/r:1, EVG/COBI/FTC/TAF:1 και αλλαγή σε TDF/FTC/DRV/r, ABC/3TC/DTG:1 και αλλαγή 
σε TDF/FTC/DRV/r, ABC/3TC/ATZ/r:1). Μία ασθενής αρνήθηκε την έναρξη ART κατά την κύηση. Από την 
παρακολούθηση των 18 νεογνών δεν προέκυψε κανένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης. 

Συμπεράσματα: Η HIV λοίμωξη δεν αποτελεί, πλέον, ανασταλτικό παράγοντα τεκνοποίησης. Από την 
εμπειρία της Μονάδας μας, αρκετές ασθενείς τεκνοποιούν, χωρίς επιπλοκές και με καλή έκβαση όσον 
αφορά στον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης. Με την έγκαιρη χορήγηση της κατάλληλης αντιρετροϊκής 
αγωγής στην επίτοκο και το νεογνό, την επιλογή της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση μεθόδου τοκετού 
και την απαγόρευση του θηλασμού, οι γυναίκες με HIV λοίμωξη μπορούν να αποκτήσουν υγιή παιδιά.

ΕΑ10

Επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου εμμένουσας 
ενδοκυττάριας μεταγραφικής δραστηριότητας του HIV σε 
άτομα υπό συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή με εφαβιρένζη 
έναντι αταζαναβίρης: Προοπτική μελέτη κοόρτης
Δ. Πιλάλας,1 Λ. Σκούρα,2 Α. Μαργαρίτη,2 Φ. Χατζοπούλου,2 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Ό. Τσαχουρίδου,1  
Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Μ. Παπαϊωάννου 1

Σκοπός: Παρά την ιολογική καταστολή, συχνά ο HIV παραμένει μεταγραφικά ενεργός σε ενδοκυττά-
ριο επίπεδο. Η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι η παρουσία εμμένουσας ενδοκυττάριας μεταγραφικής 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

1 Α' Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

2 Εργαστήριο Αναφοράς AIDS 
Βορείου Ελλάδας, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
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δραστηριότητας του HIV εμφανίζεται σε διαφορετικό βαθμό σε ασθενείς υπό σταθερή αγωγή βασισμέ-
νη στην εφαβιρένζη έναντι αγωγής βασισμένης στην αταζαναβίρη. Επίσης, μελετήθηκε ο ρόλος της 
έκφρασης αντλιών εκροής των αντιρετροϊκών στην παρουσία εμμένουσας μεταγραφικής δραστηριό-
τητας του ιού.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Στη μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά 51 ιολογικά κατεσταλμένοι επί ένα έτος 
ασθενείς υπό αγωγή με αντιρετροϊκό σχήμα πρώτης γραμμής βασισμένο σε εφαβιρένζη ή αταζαναβί-
ρη σε συνδυασμό με εμτρισιταμπίνη και τενοφοβίρη, οι οποίοι τέθηκαν υπό παρακολούθηση για ένα 
έτος. Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονος προσδιορισμός κυτταρικών υποπληθυσμών με ανοσοφαινότυ-
πο/υβριδισμό in situ (simultaneous ultrasensitive subpopulation staining/hybridization in situ, SUSHI), 
προκειμένου να ανιχνευθεί η εμμένουσα μεταγραφική δραστηριότητα του ιού σε CD4+ T-λεμφοκύτταρα 
και στον υποπληθυσμό των CD4+CD45RO+ T-λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν διαφορές στη με-
ταγραφική δραστηριότητα των αντλιών εκροής ABCB1 και ABCC1. Μονοπαραγοντικά μοντέλα λογιστι-
κής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν παράγοντες κινδύνου για ανίχνευση 
εμμένουσας μεταγραφικής δραστηριότητας του ιού.

Αποτελέσματα: Στον πληθυσμό των CD4+ T λεμφοκυττάρων, εμμένουσα μεταγραφική δραστηριό-
τητα εντοπίστηκε σε 13/30 ασθενείς υπό εφαβιρένζη έναντι 10/21 υπό αταζαναβίρη. Στον πληθυσμό 
των CD4+CD45RO+ T-λεμφοκυττάρων, εμμένουσα μεταγραφική δραστηριότητα εντοπίστηκε σε 14/30 
ασθενείς υπό εφαβιρένζη έναντι 15/21 υπό αταζαναβίρη. Παρατηρήθηκε μια τάση για συσχέτιση μετα-
ξύ του κινδύνου για εμμένουσα HIV μεταγραφική δραστηριότητα και την αταζαναβίρη στον 
CD4+CD45RO+ T-λεμφοκυτταρικό πληθυσμό (OR 2,86, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,87-9,37, p=0,083). 
Η παρουσία εμμένουσας μεταγραφικής δραστηριότητας δε συσχετίστηκε με απώλεια ιολογικής κατα-
στολής ή με μείωση των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων. Τα δεδομένα μας δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη δια-
φοράς στη μεταγραφική δραστηριότητα των αντλιών εκροής.

Συμπεράσματα: Περαιτέρω μελέτη απαιτείται προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η εμμένουσα μετα-
γραφική δραστηριότητα του HIV σε συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς είναι δυνατό να διαφέ-
ρει ανάλογα με το είδος της αντιρετροϊκής αγωγής, καθώς και να προσδιοριστεί η κλινική της σημασία.

ΕΑ11

Σημαντικές κλινικές και επιδημιολογικές διαφορές στους 
ασθενείς που γηράσκουν με HIV-1 λοίμωξη και εκείνους 
που διαγιγνώσκονται σε ηλικία >50 ετών 
Ό. Τσαχουρίδου,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Χ. Γώγου,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Δ. Βαλαγκούτη,1 
Η. Χύτας,1 Α. Λιθοξόπουλος,1 Π. Κολλάρας,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Λ. Σκούρα,3 Σ. Μεταλλίδης 1

Σκοπός: H ευρεία χρήση της συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (cART) έχει βελτιώσει σημαντι-
κά την επιβίωση των ατόμων με HIV-1 λοίμωξη, οδηγώντας στην αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων 
ατόμων που ζουν με τον HIV. H μακροχρόνια έκθεση στην cART σε συνδυασμό με την πάροδο της ηλι-
κίας αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης και εμφάνισης μεταβολικών ή καρδιαγγειακών επιπλοκών.  
Η επίπτωση της HIV-1 λοίμωξης συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τη βελτίωση της πρόσβασης 
στον έλεγχο για τον HIV και τη φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα δεδομένα για τις συννοσηρό-
τητες των HIV-ατόμων είναι περιορισμένα. Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή του προφίλ συννοση-
ρότητας ανάμεσα σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών με HIV-1 λοίμωξη στη Βόρεια Ελλάδα. 

Ασθενείς-Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη στην οποία συμμετείχαν ασθενείς που 
εντάχθηκαν στη Μ.Ε.Λ από την 1η Ιανουαρίου 1996 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2017. Οι ασθενείς χωρί-
στηκαν σε δύο ομάδες: Η πρώτη περιελάμβανε ασθενείς που διαγνώστηκαν σε ηλικία <50 ετών αλλά 
την ξεπέρασαν κατά την πορεία της HIV λοίμωξης και η δεύτερη εκείνους που διαγνώστηκαν σε ηλικία 
> 50 ετών. Καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, συννοσηρότη-
τες, αντιρετροϊκή και λοιπή αγωγή. Παράλληλα, αναζητήθηκαν δεδομένα για νοσηλείες και αίτια εισα-

1 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Α' Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

2 Κέντρο Αναφοράς AIDS Β. Ελλάδος, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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γωγής στο νοσοκομείο καθώς και η συμμόρφωση και παραμονή στη φροντίδα υγείας στις δύο ομάδες 
ασθενών. 

Αποτελέσματα: Συνολικά 621 ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη. Ειδικότερα, 394 ασθενείς έφτασαν 
ή ξεπέρασαν την ηλικία των 50 ετών μετά τη διάγνωση της λοίμωξης, ωστόσο η διάγνωση πραγματο-
ποιήθηκε νωρίτερα και 219 ασθενείς διαγνώστηκαν σε ηλικία >50 ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν 
άνδρες με την κυριότερη οδό μετάδοσης της λοίμωξης να διαφοροποιείται και να είναι η ετεροφυλοφι-
λική μετάδοση στη δεύτερη ομάδα. Οι ασθενείς που διαγνώστηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία άρχισαν θε-
ραπεία σημαντικά νωρίτερα, έλαβαν συχνότερα σχήματα χορήγησης μίας φοράς ημερησίως, νοσηλεύ-
τηκαν συχνότερα, ωστόσο όμως είχαν καλύτερη συμμόρφωση στην παρακολούθηση. Οι ασθενείς αυ-
τοί εμφάνιζαν συχνότερα υπέρταση, καρδιαγγειακή και νεφρική νόσο, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε 
σημαντική μεταβολή στην συχνότητα οστικής νόσου. Η υπερλιπιδαιμία ήταν συχνότερη αντίθετα, 
στους ασθενείς που διαγνώστηκαν σε νεότερη ηλικία. Τέλος, η θνητότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στη δεύτερη ομάδα, ενώ οι ασθενείς αυτοί ελάμβαναν τουλάχιστον σε διπλάσια συχνότητα ένα ή πε-
ρισσότερα συγχορηγούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα συγκριτικά με τους νεότερα διαγνωσμένους 
ασθενείς (Πίνακας 1). 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που γηράσκουν με την HIV λοίμωξη και αυτοί που διαγιγνώσκονται σε 
μεγαλύτερη ηλικία παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κλινικά και δημογραφικά δεδομένα, 
καθιστώντας απαραίτητη την προσαρμογή και εξατομίκευση της κλινικής διαχείρισης του πληθυσμού 
των ηλικιωμένων ΗIV ατόμων.

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών ανά ηλικιακή ομάδα διάγνωσης της 
HIV-1 λοίμωξης.

Διάγνωση <50 ετών
N=394 ασθενείς

Διάγνωση ≥50 ετών
N=219 ασθενείς p

Μέση ηλικία διάγνωσης
SD±

39,41
7,06

58,79
6,87

p=0,003

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

311 (78,93%)
83 (21,06%)

189 (86,3%)
30 (13,69%)

Οδός μετάδοσης
Ετεροφυλοφιλική
Ομοφυλοφιλική
Χρήση ενέσιμων ουσιών
Άλλη/άγνωστη

113 (28,68%)
227 (57,61%)
25 (6,93%)
29 (7,36%)

103 (47,03%)
68 (31,05%)

9 (4,1%)
39 (17,8%)

Καταγωγή
Ελληνική
Ανατολική Ευρώπη
Δυτική Ευρώπη
Αφρική
Άλλη/άγνωστη

354 (89,84%)
22 (5,5%)
2 (0,5%)

10 (2,53%)
6 (1,52%)

198 (90,4%)
11 (5,0%)
0 (0,0%)
2 (0,91%)
8 (3,65%)

cART
Ναι
Όχι

297 (75,38%)
97 (24,61%)

180 (82,19%)
38 (17,35%)

Χρόνος έναρξης cART
Μήνες
SD±

31,46
45,09

10,44
18,22

p<0,005

Χορήγηση cART
Μια φορά/ημερησίως 55,1% 74,2%

Μέση ηλικία θανάτου
SD±

55,01
5,06

65,87
8,64
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Νοσηλείες
Ναι
Όχι

88 (22,4%)
306 (77,6 %)

108 (49,5%)
111 (75,34%)

p<0,005

Συννοσηρότητες
Καρδιαγγειακή νόσος
Νεφρική νόσος
Υπέρταση
Υπερλιπιδαιμία
Οστική νόσος
Κακοήθεια (μη 
σχετιζόμενη με AIDS)

11,9%
7,6%
12%

35,8%
8,8%

7,3%

38,3%
17,35%
31,5%
27,8%
9,1%

15,9%

p=0,004
p=0,002
p=0,01

p=0,003

N συχγορηγούμενων 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων
1
2
3

127 (32,2%)
97 (24,5%)
69 (17,4%)

131 (59,8%)
113 (51,4%)
86 (39,2%)

p=0,002

Θνησιμότητα (%) 15 (3,8%) 49 (22,37%) p<0,001

ΕΑ12

Σύγκριση εξισώσεων εκτίμησης του καρδιαγγειακού 
κινδύνου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Μ. Παπαγιάννη,1 Α. Ευαγγελίου,1 Σ. Μάμαλης,1 Ε. Καρυπίδου,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Α. Γεωργίου,1 Η. Χύτας,1  
Χ. Γώγου,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Π. Κολλάρας,1 Κ. Τζιόμαλος,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1

Σκοπός: Η έγκαιρη ανίχνευση του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου με σκοπό τη μείωση της 
νοσηρότητας και της θνητότητας αποτελεί προτεραιότητα στην παρακολούθηση των ασθενών με 
HIV. Ωστόσο, η αναγνώριση των ασθενών με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο παραμένει δυσχερής. 
Προηγούμενες μελέτες είχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την ακρίβεια των εξισώσε-
ων εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση 3 
εξισώσεων υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου: της Pooled Cohort equation της Αμερικανι-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και του Systematic 
Coronary Risk Evaluation (SCORE) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
στο γενικό πληθυσμό, και της Data Collection on Adverse Effects of Anti-HIV Drugs (D:A:D) study 
equation, που αναπτύχθηκε σε ασθενείς με HIV.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς που παρακολουθούνταν στη 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ το 2008 και σε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν 
40-65 ετών και δεν είχαν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Ο καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος υπολογίστηκε με την Pooled Cohort equation, το SCORE και τη D:A:D study equation. 
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 10 χρόνια, έως το 2018.

Αποτελέσματα: Το 2008 παρακολουθούνταν 232 ασθενείς 40-65 ετών χωρίς εγκατεστημένη καρδι-
αγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη (76,3% άνδρες, μέση ηλικία 47,1±6,6 έτη, 80,2% υπό αντιρετροϊ-
κή αγωγή, μέση τιμή CD4 607±389, μέσος χρόνος από τη διάγνωση του HIV 7,2±5,6 έτη). Ο εκτιμώμενος 
10ετής κίνδυνος για συνολικά καρδιαγγειακά συμβάματα με την Pooled Cohort equation ήταν 6,5±4,6% 
ενώ η παρατηρηθείσα συχνότητα συμβαμάτων ήταν 7,8%. Ο εκτιμώμενος 10ετής κίνδυνος για θανατη-
φόρα καρδιαγγειακά συμβάματα με το SCORE ήταν 2,5±2,5% ενώ η παρατηρηθείσα συχνότητα συμβα-
μάτων ήταν 0,9%.Ο εκτιμώμενος 5ετής κίνδυνος για συνολικά καρδιαγγειακά συμβάματα με τη D:A:D 
study equation ήταν 16,4±11,9% ενώ η παρατηρηθείσα συχνότητα συμβαμάτων ήταν 6,5%.

1 Α' Παθολογική Κλινική, 
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

2 Ά Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη μελέτη μας, η Pooled Cohort equations φαίνεται να είναι περισσό-
τερο ακριβής στην πρόβλεψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με HIV. Αντίθετα, το SCORE και 
η ειδική για ασθενείς με HIV D:A:D study equation φαίνεται ότι υπερεκτιμούν τον καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο σε αυτό τον πληθυσμό. 

ΕΑ13

Αξιολόγηση της έγκαιρης διασύνδεσης στη θεραπεία από 
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης
M. Πύλλη,1 Σ. Πατρινός,1 Χ. Τσιάρα,1 Χ. Χατζηθεοδώρου,1 Δ. Παρασκευά,1 Χ. Ανταχόπουλος,2 Γ. Γεωργούλας,3 
Σ. Γιαλή,4 Ο. Γκοτζάνη,1 Χ.Α. Γώγος,5 Α. Ίσαρη,1 Α. Καΐκης,6 Ε. Καντζηλάκη,7 Α. Κοντός,8 Ο. Κοσμοπούλου,9  
Σ. Κουρκουντή,10 Ε. Κωστής,11 Μ.Κ. Λαζανάς,12 Μ. Λαδά,13 Σ. Μεταλλίδης,14 Γ. Μπουλμέτης,15 Δ. Καββαθά,16  
Φ. Οικονόμου,1 Π. Παναγόπουλος,17 Κ. Πετράκη,18 Π. Πετρίκκος,19 Γ. Πλουμίδης,20 Β. Ραφτόπουλος,1  
Ε. Σαμπατάκου,21 Β. Σπούλου,22 Γ. Χρύσος,23 Μ. Ψυχογυιού,24 Σ. Καραπατάνης 25

Εισαγωγή: Η έγκαιρη διασύνδεση με τις εξειδικευμένες δομές παρακολούθησης και η άμεση έναρξη της 
αντιρετροϊκής θεραπείας επηρεάζουν σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων, που ζουν με 
τον HIV, καθώς συμβάλουν στη μείωση της νοσηρότητας, της θνητότητας και της μολυσματικότητας του ιού.

Σκοπός: Να εκτιμηθεί το ποσοστό της έγκαιρης διασύνδεσης (σε χρονικό διάστημα <3 μηνών από τη 
διάγνωση) των ατόμων στο σύνολο αυτών που έχουν διαγνωσθεί με HIV λοίμωξη και έχουν ξεκινήσει 
αντιρετροϊκή θεραπεία ανά α) έτος, β) εθνικότητα και γ) κατηγορία μετάδοσης.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική περιγραφική ανάλυση, των δεδομένων του εθνικού αρ-
χείου που τηρείται στο γραφείο HIV λοίμωξης & ΣΜΝ για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως 31/12/2017 
με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA 12.1. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης ως ημερο-
μηνία διασύνδεσης με τη φροντίδα θεωρήθηκε η ημερομηνία έναρξης της θεραπείας.

Αποτελέσματα: Σε σύνολο 13.866 ατόμων, τα οποία είχαν διαγνωσθεί έως το τέλος του 2017, οι 9.768 
(70%) ήταν υπό αγωγή έως το τέλος Οκτωβρίου του 2018. Τα ποσοστά των ενάρξεων θεραπείας στους 
Έλληνες είναι υψηλότερα σε σύγκριση με αυτά των ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας, στο σύνολο των 
νέων διαγνώσεων ανά έτος (Σχήμα 1). Τα ποσοστά της έγκαιρης διασύνδεσης αυξάνονται διαχρονικά 
και στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς. Μέχρι το 2016 τα ποσοστά της έγκαιρης διασύνδεσης ήταν 
υψηλότερα στους αλλοδαπούς συγκριτικά με τους Έλληνες, ωστόσο μετά το 2016 η εικόνα αυτή ανα-
στρέφεται και φαίνεται ότι το 2017 το ποσοστό των Ελλήνων που διασυνδέεται έγκαιρα υπερτερεί του 
αντίστοιχου των αλλοδαπών κατά 7 μονάδες (Σχήμα 2). Όσον αφορά στην ανάλυση ως προς τον τρόπο 
μετάδοσης, φαίνεται ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής 
μεταξύ ανδρών έχουν διαχρονικά και σταθερά υψηλά ποσοστά έγκαιρης διασύνδεσης τα οποία προ-
σεγγίζουν το 100%. Υψηλά ποσοστά διασύνδεσης, τα οποία κυμαίνονται από 87% έως 95% παρατη-
ρούνται και στα άτομα που έχουν μολυνθεί μέσω της απροφύλακτης ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής 
επαφής. Στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών φαίνεται ότι μετά 2012 τα ποσοστά 
έγκαιρης διασύνδεσης αυξάνονται σημαντικά φτάνοντας το 95% το 2017 (Σχήμα 3).

Συμπεράσματα: Τα ποσοστά των ατόμων που διασυνδέονται έγκαιρα με τις εξειδικευμένες δομές 
παροχής φροντίδας και αντιρετροϊκής αγωγής εμφανίζουν αυξητικές τάσεις τόσο στους Έλληνες, όσο 
και στους αλλοδαπούς. Το 2017 περίπου 8 στα 10 άτομα είτε ελληνικής, είτε αλλοδαπής εθνικότητας 
έλαβαν εξειδικευμένη φροντίδα και θεραπεία εντός τριμήνου από τη διάγνωση. Στόχος είναι να επιτευ-
χθεί η έγκαιρη διασύνδεση σε ποσοστό 100% σε όλες τις ομάδες πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης των 
Μονάδων Λοιμώξεων και των Εξωτερικών Ιατρείων με το απαραίτητο προσωπικό, της δημιουργίας 
νέων δομών παρακολούθησης και της αύξησης των διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα νοσοκομεία. Ο 
σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των παρεμβάσεων διασύνδεσης με τη φροντίδα, ειδι-
κά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας και οι χρήστες εν-
δοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, συνιστούν άμεσες προτεραιότητες.

1 Γραφείο HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ, 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
3 Νοσοκομείο Κρατουμένων 
Κορυδαλλού «Αγ. Παύλος»

4Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
5Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια»
6Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
7Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης
8Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
9Γ.Ν.Π. «Αγ. Παντελεήμων»

10 Νοσοκομείο Δερματικών & 
Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός»

11Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
12 Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 

Ε.Ε.Σ.
13Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
14Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
15Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
16Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
17Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
18Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης «Βενιζέλειο»
19Γ.Ν. Αεροπορίας 251
20Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
21Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
22Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
23Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
24Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
25Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου»
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Σχήμα 1. Ποσοστό ενάρξεων ανά έτος διάγνωσης HIV λοίμωξης ανά εθνικότητα.
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Σχήμα 2. Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων που ξεκινούν αγωγή εντός τριών μηνών από τη διάγνωση 
ανά έτος και εθνικότητα.
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ΕΑ14

Αίτια θανάτου ασθενών με HIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας 
Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος, Ι. Δούμας, Μ. Μέλιου, Α. Λιονή, Ν. Κοσμάς, Σ. Καούστου, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

Σκοπός: Η καταγραφή των αιτίων θανάτου ασθενών με HIV λοίμωξη της Μονάδας Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ.
Ασθενείς & Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των αιτίων θανάτου ασθενών μας που απεβίωσαν κατά 

την περίοδο 2000–2018. Κατεγράφησαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, η ημερομηνία διάγνωσης της 
HIV λοίμωξης, ο τρόπος μετάδοσης, το στάδιο νόσου κατά CDC, ανοσολογικά και ιολογικά στοιχεία, η 
παρουσία συννοσηροτήτων, το είδος της cART, τα επίπεδα των λιπιδίων και το αίτιο θανάτου. 

Αποτελέσματα: Στο διάστημα της μελέτης σημειώθηκαν 82 θάνατοι που αφορούν σε 70 άνδρες και 
12 γυναίκες. Η διάγνωση της HIV λοίμωξης είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ 1987 και 2012. Η μέση ηλικία 
τους ήταν 50 έτη (22-85). 23/82 (28%) ασθενείς ήταν ετεροφυλόφιλοι, 50/82 (61%) MSM, 7/82 (8,5%) ΧΕΝ 
και 2/82 (2,5%) είχαν μολυνθεί από μετάγγιση παραγώγων αίματος. Το στάδιο κατά CDC ήταν Α: 16 
(19,5%), Β: 17 (20,7%) και C: 49 (59,8%). Η πλειοψηφία των θανόντων (91%) ήταν ελληνικής καταγωγής, 
6% αφρικανικής, 1,5% ασιατικής και 1,5% ανατολικοευρωπαϊκής. Η αιτία θανάτου κατά σειρά συχνότη-
τας ήταν: οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου: 14, ηπατική ανεπάρκεια: 13, σηψαιμία: 11, νεοπλάσματα: 10, νε-
φρική ανεπάρκεια: 4, φυματίωση: 3, αναπνευστική ανεπάρκεια: 2, ατύχημα: 2, λέμφωμα: 2, εγκεφαλική 
τοξοπλάσμωση: 2, αιμορραγία πεπτικού: 2, αυτοκτονία: 1, καντινταιμία: 1, λέμφωμα και καντινταιμία: 1, 
ΑΕΕ: 1, πνευμονική εμβολή: 1, ενώ δεν υπήρχαν πληροφορίες για 12 ασθενείς. Η μέση τιμή των CD4+ 
κατά την πρωτοδιάγνωση ήταν 209 cells/μL, ενώ η τελευταία διαθέσιμη τιμή ήταν 222 cells/μL και η 
μέση τιμή ιικού φορτίου 172.958 copies/ml. Όσον αφορά στις συννοσηρότητες, 13 (15,8%) ασθενείς εί-
χαν αρτηριακή υπέρταση, 3 (3,7%) σακχαρώδη διαβήτη, 4 (4,9%) συνδυασμό και των δύο, 23 (28%) 
υπερλιπιδαιμία και 13 (16%) κίρρωση/ηπατική νόσο. 10 (12%) ασθενείς δεν ελάμβαναν cART. Από τους 
θανόντες λόγω καρδιαγγειακού συμβάματος, 5 (33%) είχαν υπερλιπιδαιμία, 6 (40%) ελάμβαναν αντιυ-
περτασική αγωγή και 5 (33%) ελάμβαναν abacavir. Τα έτη με τη μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων ήταν 
το 2012 (8/82) και το 2013 (8/82).

Συμπεράσματα: Από προηγούμενες μελέτες προκύπτει ότι η λήψη cART συσχετίζεται σημαντικά με 
τη βελτίωση της επιβίωσης, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των θανάτων από αίτια μη σχετιζόμενα 
με το AIDS. Ομοίως, η πλειοψηφία των θανάτων στον πληθυσμό της μελέτης μας αφορά σε καρδιαγγει-
ακά συμβάματα και μη καιροσκοπικά νεοπλάσματα. Η πρόληψη παραγόντων που συμβάλλουν στην 
καρδιαγγειακή νοσηρότητα, όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η λήψη 
abacavir, είναι πρωτεύουσας σημασίας για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας των ασθε-
νών με HIV λοίμωξη. 

Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
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ΕΑ15

Μοριακή ανάλυση του τρόπου διασποράς των HIV-1 
υποτύπων Α1 και Β μεταξύ των ατόμων με καθυστερημένη 
διάγνωση και προχωρημένη νόσο στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη,1 Ν. Πανταζής,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Μ. Χίνη,3 Ν. Μαγκαφάς,3 
Σ. Μεταλλίδης,4 Ό. Τσαχουρίδου,4 Α. Σκουτέλης,5 Β. Παπασταμόπουλος,5 Δ. Χατζηδημητρίου,6 Ε. Κάκαλου,5 
Α. Αντωνιάδου,7 Α. Παπαδόπουλος,7 Μ. Ψυχογυιού,8 Γ.Λ. Δαΐκος,8 Μ. Γκόβα,1 Σ. Λημναίος,1 Δ. Παρασκευά,9 
Δ. Πιλάλας,10 Γ. Χρύσος,11 Β. Παπαρίζος,12 Σ. Κουρκουντή,12 Ε. Σαμπατάκου,13 Ν.Β. Σύψας,14 Μ. Λαδά,15 
Π. Παναγόπουλος,16 Ε. Μαλτέζος,16 Σ. Δριμής,11 Ά. Χατζάκης,1 Λ. Σκούρα,6 Μ.Κ. Λαζανάς,3 Γ. Τουλούμη,1 
Δ. Παρασκευής 1

Σκοπός: Η διερεύνηση του τρόπου διασποράς του HIV μεταξύ των ατόμων που ζουν με HIV-λοίμωξη 
(PLHIV) με καθυστερημένη διάγνωση στην Ελλάδα, με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας.

Υλικό και μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης αφορούσε 6.268 PLHIV με διαθέσιμη νουκλεοτιδική 
αλληλουχία το διάστημα 1999-2015 στην Ελλάδα. Εκτιμήθηκε αν οι παραπάνω ανήκουν στις ομάδες: i) 
PLHIV με καθυστερημένη διάγνωση με πρώτη εκτίμηση CD4 200-350 c/μL; ii) PLHIV με προχωρημένη 
νόσο με πρώτη εκτίμηση CD4 <200 c/μL ή παρουσία κλινικού συμπτώματος AIDS. Ο τρόπος διασποράς 
των PLHIV με καθυστερημένη διάγνωση ή προχωρημένη νόσο μελετήθηκε με φυλογενετική ανάλυση 
για τους υπότυπους Α1 (Ν=1.777; 28,4%) και Β (N=2.589; 41,3%), που είναι οι επικρατέστεροι στην Ελλά-
δα. Ως τοπικά δίκτυα μετάδοσης (local transmission networks-LTNs) ορίστηκαν οι φυλογενετικές ομά-
δες με αλληλουχίες από Ελλάδα σε ποσοστό > 70%. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με πο-
λυπαραγοντικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι το 93,8% (1.667/1.777) των Α1 αλληλουχιών 
εντοπίστηκαν σε 38 τοπικά δίκτυα (LTNs). Στον υπότυπο Β, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 77,1% 
(1.996/2.589) και εντοπίστηκε σε 166 LTNs. Για τον A1, το ποσοστό των PLHIV με καθυστερημένη διά-
γνωση που βρέθηκε σε LTNs ήταν 95,2% (N=197), με προχωρημένη νόσο 96,1% (N=223) και χωρίς καθυ-
στερημένη διάγνωση 95,5% (N=446). Για τον Β, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 85,8% (N=206) για τα PLHIV 
με καθυστερημένη διάγνωση, 71,8% (N=290) με προχωρημένη νόσο και 89,8% (N=569) χωρίς καθυστε-
ρημένη διάγνωση. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα κινδύνου (άνδρες που κάνουν σεξ με άν-
δρες έναντι ετεροφυλόφιλων; OR=6,1; p<0,001) και η εθνικότητα (ελληνική έναντι μη-ελληνικής; OR=7,2; 
p<0,001) σχετίζονται με τοπική διασπορά του υπότυπου Α1, ενώ η δειγματοληψία (μεταγενέστερο έτος; 
OR=1,17 ανά έτος; p<0,001) σχετίζεται με τοπική διασπορά του Β. Τα PLHIV με καθυστερημένη διάγνω-
ση ή προχωρημένη νόσο είχαν παρόμοια πιθανότητα με εκείνα χωρίς καθυστερημένη διάγνωση να 
ανήκουν σε τοπικά δίκτυα υπότυπου Α1. Αντίθετα, οι PLHIV με προχωρημένη νόσο είχαν μικρότερη πι-
θανότητα (OR=0,48 έναντι εκείνων χωρίς καθυστερημένη διάγνωση; p<0,001) να ανήκουν σε τοπικά 
δίκτυα υπότυπου Β.

Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταδόσεων HIV σε PLHIV με καθυστερημένη διάγνω-
ση για τους υπότυπους Α1 και Β και σε PLHIV με προχωρημένη νόσο για τον A1, συμβαίνουν τοπικά. Το 
παραπάνω εύρημα υποδεικνύει ότι το ποσοστό της έγκαιρης διάγνωσης για PLHIV με Α1 και Β μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω πιο εντατικού ελέγχου. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία από τις λίγες που συνδυά-
ζουν μοριακή και κλασική επιδημιολογία για τη μελέτη του τρόπου διασποράς του ΗIV σε PLHIV με 
καθυστερημένη διάγνωση και προχωρημένη νόσο.

1 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Α’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

3 Γ’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

4 Α’ Παθολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5 Ε’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

6 Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου 
Ελλάδος, Πανεπιστημιακό 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7 Δ’ Παθολογικό Τμήμα,  
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

8 Α’ Παθολογική Κλινική,  

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

9 Γραφείο HIV/AIDS και ΣΜΝ,  
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης 
Νοσημάτων

10 Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11 Β’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

12 Μονάδα HIV/AIDS, Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων «Α. Συγγρός»

13 Β’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

14 Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

15 Β' Παθολογική Κλινική και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

16 Β’ Παθολογική Κλινική  
και Μονάδα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
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ΕΑ16

Διαχρονική αποτύπωση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 
στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών στην Αθήνα: 
Πρόγραμμα Αριστοτέλης 2012-2013 & 2018
Σ. Ρούσσος,1 Δ. Παρασκευής,1 Μ. Ψυχογυιού,2 Γ. Καλαμίτσης,3 Ε. Φλούντζη,1 Γ. Δαΐκος,2 Γ. Παπαθεοδωρίδης,4 
Ά. Χατζάκης,1 Β. Σύψα 1

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα, το 2011 σημειώθηκε επιδημία HIV στην Αθήνα και ο επιπολασμός ηπατίτι-
δας C είναι υψηλός στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
απευθύνεται σε ΧΕΝ στην κοινότητα με σκοπό την προσέλκυση του πληθυσμού, έλεγχο λοιμωδών νο-
σημάτων και διασύνδεση σε φροντίδα. Πραγματοποιήθηκε αρχικά το 2012-2013 στη διάρκεια της επι-
δημίας HIV και επαναλαμβάνεται το 2018.

Σκοπός: Να συγκριθούν κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, συμπεριφορές ενδοφλέβιας χρή-
σης υψηλού κινδύνου καθώς και η κάλυψη των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης στους ΧΕΝ της 
Αθήνας, όπως αποτυπώθηκαν από το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ για τα έτη 2013 και 2018.

Υλικό και Μέθοδοι: Οι 1.407 συμμετέχοντες του τελευταίου κύκλου του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗΣ-2013 και οι 1.000 πρώτοι συμμετέχοντες του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-2018. Τα κριτήρια συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα ήταν ηλικία≥18ετών, ενδοφλέβια χρήση τους τελευταίους 12μήνες και διαμο-
νή στην Αθήνα. Ο πληθυσμός των ΧΕΝ προσεγγίστηκε μέσω δειγματοληψίας κατευθυνόμενης από 
τους συμμετέχοντες (RDS). Με την προσέλευση στο κέντρο γινόταν λήψη έγγραφης ενημερωμένης 
συγκατάθεσης. Ακολουθούσε συνέντευξη, αιμοληψία, έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα και διασύνδεση 
σε φροντίδα.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία (ΣΑ) των συμμετεχόντων είναι 39,2 (8,0) έτη το 2018 έναντι 36,3 (7,9) 
το 2013 (p<0,001) με την πλειοψηφία των ΧΕΝ να είναι άνδρες (2018: 83,4%/2013: 81,9%). Το 2018, το 
ποσοστό των ΧΕΝ που ήταν άστεγοι ήταν 29,2% (έναντι 22% το 2013, p<0,001), ανασφάλιστοι 75,9% 
(έναντι 61,9% το 2013, p<0,001) και άνεργοι 92,3% (έναντι 82,9% το 2013, p<0,001). Διαχρονικά μετα-
βλήθηκαν οι κύριες ουσίες ενδοφλέβιας χρήσης με μείωση της ηρωίνης (74,3% το 2013 έναντι 58,0% 
το 2018, p<0,001), χρήση κοκαΐνης σε σταθερά επίπεδα (21,2% το 2013 έναντι 24,0% το 2018, p=0,101) 
και αύξηση του speedball (3,1% το 2013 έναντι 16,6% το 2018, p<0,001). Το 2018, 33,2% των ΧΕΝ ανέ-
φερε καθημερινή ενδοφλέβια χρήση τους τελευταίους 12 μήνες (έναντι 25,0% το 2013, p<0,001). 
Έλεγχο για HIV το τελευταίο έτος ανέφερε 76,5% των ΧΕΝ το 2018 (έναντι 94,4% το 2013, p<0,001). 
Μείωση παρατηρείται στο ποσοστό των ΧΕΝ που αναφέρει ότι έλαβε δωρεάν σύριγγες από προ-
γράμματα μείωσης της βλάβης τους τελευταίους 12 μήνες (43,2% το 2018 έναντι 61,1% το 2013, 
p<0,001).

Συμπεράσματα: Το 2018 παρατηρείται επιδείνωση των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων 
στους ΧΕΝ της Αθήνας, λόγω αύξησης της αστεγίας, των ανασφάλιστων και της ανεργίας. Επίσης, 
παρουσιάστηκε αλλαγή στην κύρια ουσία χρήσης, αύξηση της καθημερινής ενδοφλέβιας χρήσης και 
μείωση της κάλυψης των προγραμμάτων διανομής συρίγγων. Δεδομένου ότι τα παραπάνω αποτε-
λούν παράγοντες κινδύνου για HIV και HCV λοίμωξη, είναι απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης και η προσήλωση στην επίτευξη υψηλής κάλυψης στα προγράμματα μείωσης της βλάβης.

1 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

3 Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας 
«Προμηθέας»

4 Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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ΕΑ17

Τα χαρακτηριστικά των νεοδιαγνωσθέντων με HIV 
χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών στην Αθήνα: 
Πρόγραμμα Αριστοτέλης ΗCV & HIV
Β. Σύψα,1 Δ. Παρασκευής,1 Σ. Ρούσσος,1 Π. Ηλιόπουλος,2 Σ. Χαϊκάλης,2 Γ. Αντωνίου,2 Ε. Χατζηθεοδώρου,3 
Μ. Πύλλη,3 Δ. Παρασκευά,3 Γ. Καλαμίτσης,4 Μ. Ψυχογυιού,5 Γ. Παπαθεοδωρίδης,6 Γ. Δαΐκος,5 Ά. Χατζάκης 1

Εισαγωγή: Το 2018 ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV & HIV» που απευθύνεται σε χρήστες 
ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην κοινότητα με σκοπό τη διάγνωση της HIV και της HCV λοίμωξης 
καθώς και τη διασύνδεση σε φροντίδα. 

Σκοπός: 1) Να προσδιοριστεί ο αριθμός των νέων διαγνώσεων HIV στους συμμετέχοντες ΧΕΝ, 2) Να 
αποτυπωθούν τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές ενδοφλέβιας χρήσης 
υψηλού κινδύνου και η πρόσβαση σε προγράμματα μείωσης της βλάβης στους νεοδιαγνωσμένους 
ΧΕΝ, και 3) Να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά τους με τις ήδη γνωστές περιπτώσεις HIV. 

Υλικό και Μέθοδοι: Οι 1.100 πρώτοι συμμετέχοντες του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV & HIV. 
Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν ηλικία ≥18ετών, ενδοφλέβια χρήση τους τελευταίους 
12 μήνες και διαμονή στην Αθήνα. Ο πληθυσμός των ΧΕΝ προσεγγίστηκε μέσω δειγματοληψίας κα-
τευθυνόμενης από τους συμμετέχοντες (RDS). Μετά τη λήψη ενημερωμένης συγκατάθεσης, πραγμα-
τοποιούνταν συνέντευξη, έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα και διασύνδεση σε φροντίδα. Ακολουθού-
σε διασταύρωση των οροθετικών με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ βάσει αρχικών, ημερομηνία γέννησης και εθνικό-
τητας. Όλοι οι οροθετικοί χαρακτηρίζονταν είτε ως νέες διαγνώσεις είτε ως γνωστοί θετικοί ανάλογα 
με το αν είχαν δηλωθεί στο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης HIV/AIDS του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Αποτελέσματα: Από τους 1.100 συμμετέχοντες, 181 βρέθηκαν HIV-θετικοί (16,5%). Γνωστοί θετικοί 
ήταν 139/181 (76,8%) και νέες διαγνώσεις 42/181 (23,2%). Οι νεοδιαγνωσμένοι είχαν μέση ηλικία τα 
37,0 έτη (έναντι 39,1 στους γνωστούς θετικούς, p=0,113), ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό άτομα αλλο-
δαπής εθνικότητας (% αλλοδαπής εθνικότητας: 28,6% στους νεοδιαγνωσμένους έναντι 5,7% στους 
γνωστούς θετικούς, p<0,001), ανασφάλιστοι (% ανασφάλιστων: 100,0% στους νεοδιαγνωσμένους 
έναντι 68,4% στους γνωστούς θετικούς, p<0,001) και με μικρότερη διάρκεια ενδοφλέβιας χρήσης 
(διάμεση τιμή: 10 έτη στις νέες διαγνώσεις έναντι 18 έτη στους γνωστούς θετικούς, p<0,001). Από 
τους 42 νεοδιαγνωσθέντες ΧΕΝ, το 95,2% ανέφερε ενδοφλέβια χρήση τον τελευταίο μήνα, το 54,8% 
καθημερινή ενδοφλέβια χρήση, το 36,6% κοινή χρήση σύριγγας κατά την πιο πρόσφατη ενδοφλέβια 
χρήση ενώ μόνο το 28,6% ανέφερε ότι έλαβε αρκετές σύριγγες κατά τον τελευταίο μήνα για να καλύ-
ψει τις ανάγκες του.

Συμπεράσματα: Το ένα τέταρτο των οροθετικών συμμετεχόντων ΧΕΝ ήταν νέες διαγνώσεις HIV 
και τα άτομα αυτά ήταν πιο συχνά αλλοδαπής εθνικότητας και με μικρότερη διάρκεια ενδοφλέβιας 
χρήσης. Δεδομένου ότι οι αδιάγνωστοι οροθετικά ΧΕΝ έχουν συμπεριφορές ενδοφλέβιας χρήσης 
υψηλού κινδύνου και αναφέρουν περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές ενέσιμο υλικό, αποτελεί προ-
τεραιότητα η αύξηση της κάλυψης των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, η έγκαιρη διάγνωση HIV 
και η διασύνδεση σε θεραπεία για τον περιορισμό της μετάδοσης HIV σε αυτό τον πληθυσμό.

1 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

3 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

4 Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας 
«Προμηθέας»

5 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

6 Γαστρεντερολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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ΕΑ18

Προσδιορισμός των συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών 
των υψηλού κινδύνου ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες 
μετά την έναρξη PrEP: Πρόγραμμα Sophocles-P4G
Μ. Παπαδοπούλου,1 Σ. Ρούσσος,2 Β. Σύψα,2 Σ. Χάνος,3 Ν. Δέδες,3 Δ. Παρασκευής,2 Γ.Λ. Δαΐκος,1  
J. Schneider,4 Ά. Χατζάκης,2 Μ. Ψυχογυιού 1

Σκοπός: Η αποτελεσματικότητα της PrEP (προφύλαξη πριν από την έκθεση) στην πρόληψη του HIV 
είναι αδιαμφισβήτητη και ειδικά στους υψηλού κινδύνου άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ). Παρά 
την αυξανόμενη υιοθέτηση της PrEP στην κλινική πρακτική παγκοσμίως, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
ακόμη δεδομένα. Πρωταρχικός στόχος μας είναι ο προσδιορισμός των συμπεριφοριστικών χαρακτηρι-
στικών των ΑΣΑ που λαμβάνουν PrEP.

Υλικό και Μέθοδοι: Το Sophocles-P4G, πιλοτική μελέτη PrEP στην Αθήνα, σχεδιάστηκε για να εντο-
πίσει, μέσα στα δίκτυα των ΑΣΑ, τον πληθυσμό που διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο για τη μετάδοση 
του HIV ο οποίος, θα ήταν κατάλληλος για τη δωρεάν λήψη PrEP για ένα έτος. Η αναζήτηση των ΑΣΑ 
έγινε μέσω αλυσιδωτής δειγματοληψίας (RDS). Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλέχθηκαν 100 ΑΣΑ 
υψηλού κινδύνου, οι οποίοι συνδεθήκαν με τη Μονάδα Λοιμώξεων της Ά Παθολογικής Κλινικής του 
Λαϊκού Νοσοκομείου. Στην πρώτη επίσκεψη, γινόταν ενημέρωση και προσυμπτωματικός έλεγχος και 
εν συνεχεία περιοδικές επισκέψεις παρακολούθησης στον ένα μήνα λήψης PrEP, στο τρίμηνο, εξάμηνο, 
ενιάμηνο και δωδεκάμηνο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο παρακο-
λούθησης. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν 4 συμμετέχοντες λόγω εκκρεμότητας στην εξαμηνιαία τους 
επίσκεψη.

Αποτελέσματα: Συνολικά, στη φροντίδα υγείας μέχρι και το πρώτο εξάμηνο λήψης PrEP παρέμεινε 
το 87,5% (84/96). Κατά την αρχική εκτίμηση, η διάμεση τιμή (25ο-75ο) των σεξουαλικών συντρόφων 
που είχαν οι συμμετέχοντες το τελευταίο εξάμηνο ήταν 30 (15-60) άτομα. Το 79,8% (67/84) ανέφερε 
χρήση ουσιών, ενώ το 66,7% (56/84) ανέφερε χρήση chemsex. Μετά την έναρξη λήψης PrEP, ο διάμεσος 
αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων (25ο-75ο) το πρώτο τρίμηνο ήταν 26 (17-35) άτομα έναντι 19 (14-
39) άτομα το δεύτερο τρίμηνο, p=0.08. Χρήση ουσιών ανέφερε το 52,4% έναντι 59,5%, p=0,29, ενώ 
χρήση chemsex ανέφερε το 51,2% έναντι 58,3%, p=0,40 στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο, αντίστοι-
χα. Το ποσοστό των απροφύλακτων σεξουαλικών επαφών το πρώτο τρίμηνο είχε διάμεση τιμή (25ο-
75ο) 91,7% (62,4%-100%) έναντι του δεύτερου τριμήνου 97,4% (78,1%-100%), p=0,01 αντίστοιχα. Ο 
αριθμός των απροφύλακτων ενεργητικών επαφών κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν 8,5 (2-20) έναντι 14 (5-
28) του δεύτερου τριμήνου, p<0,001, ενώ ο αριθμός παθητικών επαφών ήταν 5,5 (2-11,5) έναντι 8 (2-22), 
p<0,001 αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Η χορήγηση της PrEP οδηγεί σε άρση του φόβου και στην περαιτέρω απελευθέρω-
ση της σεξουαλικής συμπεριφοράς, αναδεικνύοντας την απορρέουσα ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης 
για την προάσπιση της υγείας. Η δημιουργία ειδικών δομών σεξουαλικής υγείας και παράλληλης χορή-
γησης PrEP δύναται να αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή επικουρίας και σύγχρονης αντίληψης στην πρό-
ληψης της μετάδοσης του HIV.

1 Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Θετική Φωνή, Athens Checkpoint
4 Department of Public Health 
Sciences, University of Chicago
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ΔΑ01

Ψυχαγωγική χρήση ουσιών στο σεξ (chemsex) και ποιότητα 
ζωής σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και ζουν με τον HIV
Α. Πούλιος,1,2 Κ. Πρωτοπαπάς,3 Μ. Ψυχογυιού,4 Γ. Παπαδοπετράκης, Σ. Χάνος,2 Μ. Παπαδοπούλου,4  
Β. Σαμπεθάι,2 Χ. Μαραγκοζίδης,2 Α. Αντωνιάδου,3 Λ. Κανελλοπούλου 1

Σκοπός: Το chemsex είναι μια αυξανόμενα εντοπιζόμενη συμπεριφορά σε άνδρες που κάνουν σεξ με 
άνδρες (ΑΣΑ) και ειδικά αυτών που ζουν με τον HIV. Μολονότι υποστηρίζεται ότι δεν αντιμετωπίζουν όλοι 
οι χρήστες δυσκολίες, η προβληματική χρήση σχετίζεται συχνά με σοβαρά προβλήματα σε βιολογικό, 
ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Στα αίτιά της συγκαταλέγονται οι κοινωνικές διακρίσεις, η εσωτερικευ-
μένη ομοφοβία, το στίγμα για τον HIV, ψυχολογικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές δυσκολίες κα. Για τον 
ελληνικό πληθυσμό υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα σε σχέση με την επιδημιολογία του chemsex και τις 
επιπτώσεις του. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συνδράμει στην κάλυψη του κενού αυτού.

Ασθενείς & Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν 180 ΑΣΑ που ζουν με τον HIV. Οι συμμετέχοντες 
προέρχονταν από τις ΜΕΛ των νοσοκομείων «Αττικόν» και «Λαϊκό». Όλοι υπέγραψαν συγκατάθεση συμ-
μετοχής. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το WHOQuolBref για την ποιότητα ζωής 
και το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης του chemsex της 56 Dean Street του Λονδίνου, με πρόσθεση 8 ερωτη-
μάτων που αφορούν τομείς επίπτωσης της χρήσης, όπως προκύπτουν από βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: 38,9% (70) συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν κάνει ψυχαγωγική χρήση ουσιών στο 
σεξ και 30% (54) τις ουσίες που κυρίως αφορούν στο chemsex (GBL/GHB, Mephedrone και Crystal 
Methamphetamine). To 48,8% από τους χρήστες κάνουν συστηματική χρήση με το 58,2% να έχει κάνει 
πιο πρόσφατα από 6 μήνες. Οι συμμετέχοντες που έχουν εμπλοκή με chemsex είναι νεώτεροι από αυ-
τούς που δεν έχουν, p<0,01, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ποιότητας ζωής, p<0,001, 
και αναφέρουν συχνότερα ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, p<0,05. Η πλειοψηφία αυτών που 
έχουν ζητήσει βοήθεια, έχουν απευθυνθεί στο θεράποντα ιατρό τους (42,9%, 6 συμμετέχοντες) ενώ ο 
θεράπων ιατρός είναι η πιο συχνή επιθυμητή πηγή βοήθειας (82,8%, 53 συμμετέχοντες).

Συμπεράσματα: Η συχνότητα της ψυχαγωγικής χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στο σεξ είναι ιδιαίτερα 
υψηλή στους οροθετικούς ΑΣΑ με τα ποσοστά τους να συμπίπτουν με αυτά ερευνών στην Ευρώπη. Το γεγο-
νός ότι η χρήση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ποιότητας ζωής, υπογραμμίζει τη σημασία 
της ψυχικής υγείας στον πληθυσμό αυτό. Οι θεράποντες ιατροί αποτελούν κατεξοχήν πρώτη γραμμή αλλά 
και πρόσωπα αναφοράς για την προβληματική χρήση, γεγονός που τονίζει τη σημασία της σχέσης θεράπο-
ντος-ασθενή, την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επί του θέματος αλλά και την ένδεια υπηρεσιών 
εξειδικευμένων στο θέμα του chemsex. Σημειώνεται ότι τόσο οι ψυχολογικές δυσκολίες όσο και τα προβλήμα-
τα υγείας δεν είναι απαραιτήτως αποτέλεσμα αλλά ενδεχομένως και αιτία της χρήσης. Μεγαλύτερο δείγμα 
αλλά και σύγκριση με μη οροθετικούς ΑΣΑ θα μπορέσει να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

ΔΑ02

Εξέταση HIV, χρήση προφυλακτικού και γνώση για την 
PrEP μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες: Δεδομένα 
από το Cy Checkpoint της Κίνησης Συμπαράστασης για το 
AIDS στην Κυπριακή Δημοκρατία 
Χ. Κρασίδης,1 Ε. Γερολεμίδου,2 Ζ. Κακότα,1 Ά. Χατζιήκου,2 Κ. Πανταβού,2 Ε. Χριστάκη,2 Γ. Νικολόπουλος 2

Σκοπός: Η πλειοψηφία των διαγνώσεων HIV λοίμωξης στην Κυπριακή Δημοκρατία αφορούν σε άν-
δρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM). Σκοπός της ανάλυσης αυτή είναι μελέτη σε πληθυσμό MSM, της 

1Τμήμα Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
2 Θετική Φωνή-Σύλλογος  
Οροθετικών Ελλάδος

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

4 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

1 Cy Checkpoint, Κέντρο Ενημέρωσης 
και Πρόληψης για τον HIV και άλλων 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων 
Νοσημάτων της Κίνησης 
Συμπαράστασης για το AIDS, Κύπρος

2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2018; 26(Suppl 1):1-63

Ενθέσεις

40

συχνότητας πραγματοποίησης της εξέτασης για τον HIV, της χρήσης προφυλακτικού και της γνώσης για 
την PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis). 

Υλικό και Μέθοδοι: Η ανάλυση περιλάμβανε MSM, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Cy Checkpoint το 2017.
Αποτελέσματα: Συνολικά 333 MSM, μέσης ηλικίας 32,4 ετών (±8,7), επισκέφτηκαν το Cy Checkpoint 

το 2017. Το 81% (n=271) των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχε εξεταστεί στο παρελθόν για τον HIV, εκ 
των οποίων το 78% είχε προβεί στην εξέταση μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες. Η συντριπτική 
πλειοψηφία όσων εξετάστηκαν στο παρελθόν (98,5%), είχε λάβει τα αποτελέσματα της εξέτασης. Περί-
που 1 στους 3 συμμετέχοντες (n=111) ανέφερε ότι δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό την τελευταία 
φορά που είχε σεξουαλική επαφή. Το 42% των MSM της μελέτης (n=140) δεν έλαβαν δωρεάν προφυλα-
κτικά στο πλαίσιο παρεμβάσεων πρόληψης. Για την ύπαρξη της PrEP, γνώριζαν περίπου οι μισοί (n=151, 
45%), με την πλειοψηφία αυτών (57%) να δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμοι να την λάβουν εάν ήταν διαθέ-
σιμη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συμπεράσματα: Οι συμμετέχοντες στο Cy Checkpoint φαίνεται ότι εξετάζονται τακτικά για τον HIV. 
Ωστόσο, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων εξακολουθεί να μη χρησιμοποιεί προφυλακτικό αλλά και 
να μην γνωρίζει για την ύπαρξη του προγράμματος διάθεσης δωρεάν προφυλακτικών και λιπαντικών 
από το Cy Checkpoint. Η γνώση για την PrEP δεν είναι ικανοποιητική αλλά θεωρείται ενθαρρυντικό ότι 
οι συμμετέχοντες θα ήταν πρόθυμοι να τη λάβουν εάν ήταν διαθέσιμη. Οι παρεμβάσεις πρόληψης στην 
Κύπρο χρειάζεται να βελτιώσουν την πρόσβαση των MSM σε δωρεάν προφυλακτικά και λιπαντικά, 
αλλά και να αυξήσουν το επίπεδο γνώσης για τα τρέχοντα προγράμματα πρόληψης, όπως και για την 
PrEP, πριν αυτή διατεθεί επίσημα στη χώρα.

ΔΑ03

Η D:A:D study equation υπερεκτιμά τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο σε νέους ασθενείς με HIV λοίμωξη
Μ. Παπαγιάννη,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Α. Ευαγγελίου,1 Σ. Μάμαλης,1 Ε. Καρυπίδου,1 Σ. Νανούδης,1 Α. Λιθοξόπουλος,1 
Χ. Γώγου,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Π. Κολλάρας,1 Κ. Τζιόμαλος,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1

Σκοπός: Η έγκαιρη ανίχνευση του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου με σκοπό τη μείωση της 
νοσηρότητας και της θνητότητας αποτελεί προτεραιότητα στην παρακολούθηση των ασθενών με HIV. 
Ωστόσο, οι περισσότερες εξισώσεις εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν μπορούν να εφαρμο-
στούν σε νέα άτομα, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ασθενών με HIV. Η μόνη εξίσωση εκτίμη-
σης του καρδιαγγειακού κινδύνου με εφαρμογή σε άτομα <40 ετών είναι η Data Collection on Adverse 
Effects of Anti-HIV Drugs (D:A:D) study equation. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί 
η ακρίβεια πρόβλεψης του υπολογιζόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου με την εξίσωση αυτή σε ασθενείς 
<40 ετών με HIV.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς που παρακολουθούνταν στη 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ το 2008 και σε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν < 
40 ετών και και δεν είχαν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Ο καρδιαγγεια-
κός κίνδυνος υπολογίστηκε με την D:A:D study equation. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 5 χρόνια.

Αποτελέσματα: Το 2008 παρακολουθούνταν 216 ασθενείς <40 ετών χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγ-
γειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη (78,7% άνδρες, μέση ηλικία 32,2±4,7 έτη, 51,9% υπό αντιρετροϊκή 
θεραπεία, μέση τιμή CD4 553±279, μέσος χρόνος από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης 3,4±3,9 έτη). Ο 
εκτιμώμενος 5ετής κίνδυνος για συνολικά καρδιαγγειακά συμβάματα ήταν 5,0±4,9% ενώ η παρατηρη-
θείσα συχνότητα συμβαμάτων ήταν 0,5%. 

Συμπεράσματα: Η ειδική για ασθενείς με HIV D:A:D study equation φαίνεται ότι υπερεκτιμά τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο σε νέους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυ-
ξης ακριβέστερων προγνωστικών μοντέλων στην ηλικιακή αυτή ομάδα.

1 Α' Παθολογική Κλινική, 
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

2 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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ΔΑ04

Αξιολόγηση του συνδυασμού Dolutegravir και Darunavir/c 
σε πολυθεραπευμένους ασθενείς
Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας, Β. Βασάλου, Β. Καψιμάλη, Β. Παπαρίζος, Δ. Ρηγόπουλος

Εισαγωγή: Η απλοποίηση της αντιρετροϊκής θεραπείας, ακόμη και με τη χρήση δύο μόνο φαρμάκων, 
είναι επιθυμητή και στηρίζεται σε αρκετά δεδομένα. Το Dolutegravir και το Darunavir είναι φάρμακα 
υψηλού γενετικού φραγμού, που έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα σε πολυθεραπευμένους ασθε-
νείς. Εντούτοις, ο συνδυασμός τους δεν προτείνεται έως τώρα από κατευθυντήριες οδηγίες.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συν-
δυασμού αυτού σε πολυθεραπευμένους ασθενείς, με πολλαπλές μεταλλάξεις αντοχής σε διάφορες κα-
τηγορίες αντιρετροϊκών

Δείγμα-μέθοδος: Δείγμα της εργασίας ήταν 16 ασθενείς με HIV νόσο που παρακολουθούνται από 
μακρού στο νοσοκομείο «Α. Συγγρός». Αξιολογήθηκαν οι τιμές των CD4 λεμφοκυττάρων και του ιικού 
φορτίου προ της χορήγησης του συνδυασμού και στο τέλος της παρατήρησης, καθώς και οι παράμε-
τροι της νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού, egfr).

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς ήταν πολυθεραπευμένοι, με πολλαπλές μεταλλάξεις αντοχής και είχαν 
λάβει πολλά αντιρετροϊκά σχήματα, υπό επιτυχή όμως τελικά θεραπεία διάσωσης, με μη ανιχνεύσιμο ιικό 
φορτίο. Η διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών αυτών κυμαινόταν από 14-27 έτη (διάμεση τιμή 21 έτη). 
Είχαν μεταλλάξεις αντοχής σε RTIs και NNRTIs (6 ασθενείς), σε RTIs, NNRTIs και PIs (7 ασθενείς) ή σε RTIs και 
PIs (3 ασθενείς). Ο αριθμός των χορηγηθέντων σχημάτων ανά ασθενή ήταν από 4-14 (διάμεση τιμή=8). Τα 
τελευταία σχήματα που ελάμβαναν οι ασθενείς ήταν πολλαπλά, συνήθως με περισσότερα από 3 φάρμακα 
από διάφορες κατηγορίες, με μεγάλο αριθμό δισκίων και σε χορήγηση δύο φορές ημερησίως. Για απλοποί-
ηση της θεραπείας χορηγήθηκε ο συνδυασμός Dolutegravir και Darunavir/c, με βάση τη σχετική δημοσιευ-
μένη εμπειρία από άλλα, ευρωπαϊκά κέντρα. Η διάρκεια λήψης του συνδυασμού κατά τη στιγμή της αποτί-
μησης ήταν από 9-14 μήνες (διάμεση τιμή 12 μήνες). Ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων ήταν 686 ± 379,58 
κατά την έναρξη της θεραπείας και 709,27 ± 371,15 στο τέλος της παρατήρησης, διαφορά μη σημαντική 
(p=0.86). Το ιικό φορτίο ήταν σε όλους τους ασθενείς μη ανιχνεύσιμο (<20 copies/ml) τόσο πριν, όσο και στο 
τέλος. Κλινικά δεν υπήρξε καμία δυσανεξία στα φάρμακα, αλλά και δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική 
μεταβολή στις τιμές κρεατινίνης ορού και egfr, ούτε και σε άλλες παραμέτρους του βιοχημικού ελέγχου.

Συμπεράσματα – Συζήτηση: Ο συνδυασμός Dolutegravir και Darunavir/c ήταν αποτελεσματικός, 
εφόσον σε κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε θεραπευτική αποτυχία με άνοδο του ιικού φορτίου, 
αλλά και ασφαλής, αφού δεν παρατηρήθηκε κλινικά ή εργαστηριακά ανωμαλία. Η μείωση του αριθμού 
των δισκίων δε δύο μόνον, και των δόσεων σε μία φορά την ημέρα, φάνηκε πολύ ικανοποιητική σε 
όλους τους ασθενείς. Ανάλογα ήταν τα συμπεράσματα και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

ΔΑ05

Νορβηγική ψώρα υπό μορφή ερυθροδερμίας σε HIV ασθενή
Β. Παπαρίζος, Β. Βασάλου, Ε. Δασκαλάκης, Ε. Παπαρίζου, Μ. Βουνάτσου, Δ. Ρηγόπουλος

Σκοπός: Παρουσιάζουμε περίπτωση ερυθροθερμικής, υπερκερατωσικής μορφής νορβηγικής ψώ-
ρας σε HIV ασθενή 

Περιγραφή: Ο ασθενής προσήλθε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο μας τον Δεκέμβριο 2016, με κα-
θολικό εξάνθημα (ερυθροδερμία). Όλο το σώμα, από κεφαλής έως πελμάτων, ήταν καλυπτόμενο από 
έντονη υπερκεράτωση με ρωγμές. Το εξάνθημα άρχισε από μηνός περίπου και ο ασθενής ανέφερε 

Νοσοκομείο Δερματικών  
& Αφροδισίων Νόσων Αθηνών  
«Α. Συγγρός»
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συνεχή, έντονο κνησμό, ασχέτως ώρας της ημέρας. Είχε διαγνωσθεί ως HIV θετικός το 2008 και αρχικά 
επαρακολουθείτο και ελάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, 
αφού εξέτιε ποινή για ποινικά αδικήματα. Αποφυλακίσθηκε το 2015 και έκτοτε παρέμενε χωρίς σύνδε-
ση με άλλη Μονάδα Λοιμώξεων και χωρίς θεραπεία, οι δε συνθήκες διαβίωσής του ήταν ιδιαίτερα προ-
βληματικές. Ο ασθενής εισήχθη στο Νοσοκομείο μας για διερεύνηση του εξανθήματος και θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση. Ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων του ήταν 285 cells/ml και το ιικό φορτίο 220.000 
copies/ml. Η άμεση μικροσκόπηση των λεπιών απο την υπερκεράτωση έδειξε άφθονα ακάρεα ψώρας. 
Ετέθη σε θεραπεία με Benzyl Benzoate 25% και τοπική αντιεκζεματική αγωγή με κορτικοστεροειδή, με 
ταχεία ανταπόκριση εντός 10 ημερών.

Συζήτηση: H ψώρα είναι αρκετά συχνή δερματοπάθεια, τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε HIV 
ασθενείς. Επιδημιολογικά συνδέεται με κακές συνθήκες υγιεινής και στενό συγχρωτισμό. Όχι σπάνια όμως, 
είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, με μετάδοση μη επηρεαζόμενη από τη χρήση προφυλακτικού. 

H νορβηγική ψώρα αποτελεί ακραία μορφή εμφάνισης, με εντοπίσεις και στο κεφάλι, με κατά τόπους 
εκζεματοποίηση και υπερκεράτωση και με χιλιάδες παρασίτων στην επιδερμίδα, εν αντιθέσει με την 
κοινή ψώρα, που τα ακάρεα είναι ολιγάριθμα. Η εμφάνισή της συνδέεται με ανοσοκαταστολή ή και με 
μακροχρόνια παραμέληση.

Στην περίπτωση που περιγράφεται υπήρχε ανοσοκαταστολή, αν και όχι ιδιαίτερα εκσεσημασμένη. Εν 
τούτοις, η ερυθροδερμική μορφή είναι σπανιότατη και ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στη βιβλιογρα-
φία. Περαιτέρω, η έντονη, καθολική υπερκεράτωση με συνύπαρξη ρωγμών δεν έχει αναφερθεί. Παρά 
την έκταση και την ένταση του εξανθήματος, η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν θεαματική. Ο ασθενής 
λαμβάνει πλέον και την αντιρετροϊκή του θεραπεία και συνεχίζει την παρακολούθηση σε ικανοποιητική 
κλινική και ανοσολογική κατάσταση.

ΔΑ06

Περίπτωση ασθενούς με TBC-IRIS σε συνδυασμό 
με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και ιδιοπαθή 
θρομβοπενική πορφύρα
Ε. Μυλωνά, Χ. Νίχλος, Ε. Παντικίδη, Β. Παπασταμόπουλος

Εισαγωγή: Ο όρος Σύνδρομο Ανοσολογικής Αποκατάστασης (IRIS) περιγράφει τις φλεγμονώδεις εκ-
δηλώσεις που σχετίζονται με παράδοξη επιδείνωση προϋπαρχόντων λοιμώξεων μετά την έναρξη της 
αντιρετροϊκής αγωγής (ART) στους HIV-θετικούς ασθενείς. Το σύνδρομο είναι σχετικά συχνό στους 
ασθενείς που ξεκινούν ART ενώ βρίσκονται σε αγωγή για φυματίωση (TBC) (8-43%).

Παρουσίαση Περιστατικού: Άνδρας ασθενής, 34 ετών, ενεργός χρήστης ναρκωτικών και οροθετι-
κός από 3ετίας χωρίς αγωγή, προσεκομίσθη λόγω εμπυρέτου έως 39οC και πανκυτταροπενίας, χωρίς 
άλλα συμπτώματα ή σημεία πλην βουβωνικής λεμφαδενοπάθειας. Η άμεση μικροσκόπηση υλικού λεμ-
φαδένα ήταν θετική για οξεάντοχα, ενώ η καλλιέργεια αίματος, μυελού και υλικού λεμφαδένα ανέδει-
ξαν M. Tuberculosis. Η ιστοπαθολογική εικόνα του μυελού και του λεμφαδένα ανέδειξαν νεκρωτικό υλι-
κό και κοκκιώματα. Η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογική ενώ στη CT θώρακος διαπιστώθηκαν 
πολλαπλά διάσπαρτα μικροοζίδια στις άνω και μέσες ζώνες, συμβατά με κεγχροειδή φυματίωση. Το 
εμπύρετο και η πανκυτταροπενία ανταποκρίθηκαν στην αντιφυματική αγωγή. Έναν μήνα αργότερα 
του χορηγήθηκε ART (CD4=83/ml). Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της ART εμφανίζει νέο εμπύρετο, 
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και αναιμία με θρομβοπενία. Ο νέος έλεγχος με καλλιέργειες αίματος, 
υλικού λεμφαδένα και μυελού των οστών ήταν αρνητικός για μυκοβακτηρίδιο ενώ ιστοπαθολογικά 
αναγνωρίστηκαν εν νέου νεκρώματα και κοκκιώματα. Η νεά ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε διάσπαρ-
τα βαμβακόμορφα διήθηματα αμφοτερόπλευρα στα μέσα και άνω πεδία. Η ανωτέρω εικόνα θεωρήθη-
κε συμβατή με σύνδρομο TBC-IRIS. Η αναιμία, βάσει του ελέγχου (Coombs θετική, απουσία απτοσφαι-
ρινών, σφαιροκύτταρα στο επίχρισμα περιφερικού) χαρακτηρίστηκε ως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Ε' Παθολογική Κλινική, 
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(ΑΑΑ) ενώ η θρομβοπενία (αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα), ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ITP). 
Θεραπευτικά χορηγήθηκαν ανοσοσφαιρίνη και κορτιζόνη, παράλληλα με τη συνέχιση της αντιφυματι-
κής και αντιρετροϊκής αγωγής, με άμεση και παρατεταμένη ανταπόκριση.

Συμπέρασμα: Η περίπτωση του ασθενούς με σύνδρομο TBC-IRIS σε συνδυασμό με ΑΑΑ και ITP θεωρεί-
ται ιδιαίτερη διότι το IRIS δεν εμφανίζεται μόνο ως παράδοξη επιδείνωση της προϋπάρχουσας TBC μετά την 
έναρξη της ART αλλά φαίνεται ότι ενεργοποιεί επιπλέον ανοσολογικό μηχανισμό που ευθύνεται για τις AAA 
και ITP, εκδηλώσεις που δεν υπήρχαν κατά την πρωτοδιάγνωση ούτε του HIV ούτε και της κεγχροειδούς 
φυματίωσης, συμφωνώντας με βιβλιογραφικά δεδομένα που θεωρούν το IRIS σύνδρομο αυτοανοσίας.

ΔΑ07

Δεύτερο πρωτοπαθές Hodgkin λέμφωμα σε ασθενή 
επιβιώσαντα πρωτοπαθούς Non-Hodgkin λεμφώματος
Ε. Μυλωνά, Ε. Παντικίδη, Χ. Νίχλος, Β. Παπασταμόπουλος

Εισαγωγή: Η εμφάνιση δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος σε επιβιώσαντες από Non Hodgkin 
λέμφωμα (NHL) έχει περιγραφεί από ετών στο γενικό πληθυσμό. Η HIV λοίμωξη, λόγω ανοσοκαταστο-
λής και χρόνιας συστηματικής φλεγμονής χαρακτηρίζεται από αυξημένη επίπτωση νεοπλασιών σε σχέ-
ση με το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η μακρά πλέον επιβίωση των οροθετικών ασθενών με επακόλου-
θο την παρατεταμένη έκθεση στην ανοσοκαταστολή/φλεγμονή, αλλά και η σύγχρονη θεραπευτική 
του καρκίνου, οδηγούν στην αύξηση του αριθμού των HIV θετικών ασθενών που επιβιώνουν από κά-
ποιο νεόπλασμα και στους οποίους διαγιγνώσκεται ένα δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα.

Παρουσίαση Περιστατικού: Περιγράφεται η περίπτωση ενός HIV θετικού άνδρα που πρωτοδια-
γνώστηκε για το HIV με την αφορμή της διάγνωσης ενός NHL για το οποίο έλαβε επιτυχώς 6 κύκλους 
ΧΜΘ (R-CHOP). Τρία χρόνια αργότερα εμφανίζει εμπύρετο με συνοδό διόγκωση τραχηλικών λεμφαδέ-
νων, η βιοψία των οποίων ανέδειξε λέμφωμα Hodgkin (HL), θετικό στην έκφραση Ebstein Barr Virus (EBV).

Συμπέρασμα: Ενώ θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η τοξικότητας της προηγηθείσας χημειοθε-
ραπείας για το NHL συνέβαλε στην εμφάνιση του HL, σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρί-
ζουν ότι η ανοσοκαταστολή σε συνδυασμό με την έκθεση σε λανθάνοντες ιούς όπως ο EBV αποτελούν 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ του HL ως δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος μετά τη θεραπεία για 
NHL, ειδικά στους HIV θετικούς ασθενείς. 

ΔΑ08

Επίπτωση HCV/HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 
ουσιών στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας δοκιμασίες ταχείας 
ανίχνευσης
Χ. Τότσικας,1 Τ. Μιμίκου,2 Χ. Τσορού,2 ΚΦ. Πούχνερ 2

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, ο επιπολασμός HCV και HIV λοιμώξεων μεταξύ χρηστών ενδοφλέβι-
ων ουσιών (IVDU) παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της 
τάσης της επίπτωσης των HIV και HCV λοιμώξεων καθώς και η μελέτη δημογραφικών δεδομένων/ επι-
κίνδυνων συμπεριφορών σχετιζόμενων με τη διάδοση HIV/HCV μεταξύ IVDU στο κέντρο της Αθήνας.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συνελέγησαν στα 
πλαίσια υλοποίησης ενός προγράμματος ανταλλαγής συρίγγων, που έλαβε χώρα κατά τα έτη 2015- 
2016 στη περιοχή του Μεταξουργείου. Η επιβεβαίωση των HIV/HCV λοιμώξεων, έγινε με δοκιμασίες 
ταχείας ανίχνευσης.
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Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν 233 δειγματοληψίες (123 για έλεγχο HIV και 110 για HCV). Από 
αυτούς, 23 δείγματα για HIV και 22 για HCV αφορούσαν σε επανέλεγχο, οπότε και εξαιρέθηκαν της ανά-
λυσης. Το 60% αφορούσε άτομα ηλικίας 30 έως 44 ετών. Σε ποσοστό 78% οι εξεταζόμενοι ήταν ελληνι-
κής καταγωγής, ενώ 19% ήταν άστεγοι. Το 17% δήλωσε ότι έκανε κοινή χρήση σύριγγας, ενώ το 54% δεν 
έκανε χρήση προφυλακτικού. Το 64% είχε επανελεγχθεί για HIV και το 60% για HCV, κατά το παρελθόν. 
Από αυτούς αναφέρθηκε μόλις ένα θετικό δείγμα για HIV, ενώ 37 άτομα δήλωσαν ότι είχαν θετική δοκι-
μασία για HCV, κατά το παρελθόν. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν 9 θετικά δείγματα για HIV και 22 για 
HCV, εκ των οποίων 8 αφορούσαν σε νέα κρούσματα HIV και 11 σε HCV λοίμωξη, αντίστοιχα.

Συμπέρασμα: Κατά τα έτη 2015-2016 παρατηρήθηκε αύξηση των νέων κρουσμάτων HCV/HIV μετα-
ξύ των IVDU στο κέντρο της Αθήνας. Στην αύξηση αυτή πέρα από την έκθεση στους κλασικούς παρά-
γοντες κινδύνου όπως η κοινή χρήση σύριγγας και η μη χρήση προφυλακτικού, φαίνεται να επιδρούν 
και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι οφείλουν να αναγνωριστούν.

ΔΑ09

Περίπτωση ασθενούς HIV+, με PML και αρνητική PCR 
JCV στο ΕΝΥ, που εμφάνισε PML-IRIS μετά την έναρξη 
αντιρετροϊκής αγωγής
Ε. Παντικίδη, Ε. Μυλωνά, Σ. Μάινας, Χ. Νίχλος, Χ. Τότσικας, Β. Παπασταμόπουλος

Εισαγωγή: H προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι απομυελινωτική νόσος που 
οφείλεται σε αναζωπύρωση ενός polyoma ιού, του JC Virus, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Στους 
ασθενείς με HIV λοίμωξη εκδηλώνεται συνήθως όταν τα CD4 είναι λιγότερα από 100. Ενίοτε είναι η 
πρώτη εκδήλωση της νόσου ενώ άλλοτε εμφανίζεται σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη αντιρετροϊκή 
αγωγή (ART) με την αύξηση των CD4 ως εκδήλωση του συνδρόμου ανοσολογικής αποκατάστασης 
(IRIS). H διάγνωση της νόσου τίθεται από την παρουσία νευρολογικού ελλείμματος, τα απεικονιστικά 
ευρήματα (βλάβες στην υποφλοιώδη λευκή ουσία με απουσία πιεστικών φαινομένων και σκιαγραφικής 
ενίσχυσης), την ιστολογική εικόνα, και την ανίχνευση DNA του JCV στο ΕΝΥ (ευαισθησία 70-90%, ειδι-
κότητα 90-100%). Στο PML-IRIS παρατηρείται κλινική και απεικονιστική επιδείνωση με αύξηση του με-
γέθους των προϋπαρχόντων βλαβών, περιφερική ενίσχυση αυτών και πιεστικά φαινόμενα. 

Σκοπός: H παρουσίαση ασθενούς HIV+, με αρνητική PCR JCV στο ENY και PML-IRIS μετά την έναρξη 
αντιρετροϊκής αγωγής.

Παρουσίαση Περιστατικού: Άνδρας 39 ετών, HIV +, άνευ αγωγής από οκταετίας (CD4 132), εμφάνιζε 
αιμωδίες δεξιού ημιμορίου σώματος, βραδυψυχισμό και πτώση γωνίας στόματος αριστερά από τριημέ-
ρου. H MRI εγκεφάλου ανέδειξε πολλαπλές βλάβες με παρουσία οιδήματος, χωρίς πρόσληψη σκιαγρα-
φικού στο δεξιό μετωπιαίο λοβό, ενδεικτικές για PML χωρίς μετατόπιση μέσης γραμμής. Στο ΕΝΥ δεν 
ανευρέθηκαν κύτταρα, το λεύκωμα ήταν αυξημένο και η PCR για JCV αρνητική. Έγινε έναρξη ARΤ (ελβι-
τεγκραβίρη/κομπισιστάτη/εμτρισιταβίνη/τενοφοβίρη). 

Μετά από εννέα μέρες εμφάνισε σύγχυση. Στη CT εγκεφάλου παρατηρήθηκε επέκταση της βλάβης 
και στην ΟΝΠ 12 κύτταρα και PCR JCV θετική. Δύο εβδομάδες αργότερα εμφάνισε επιδείνωση της νευ-
ρολογικής εικόνας με πάρεση αριστερού άνω και κάτω άκρου. Υποβλήθηκε σε MRI εγκεφάλου όπου 
περιγράφεται περαιτέρω επέκταση της βλάβης με μετατόπιση μέσης γραμμής και σκιαγραφική ενίσχυ-
ση, ευρήματα συμβατά με φλεγμονώδη PML στα πλαίσια IRIS. Τέθηκε σε αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη 
1gr/d για 5 ημέρες. Παρουσίασε μερική κλινική βελτίωση (προσανατολισμένος, μερική κινητοποίηση 
αριστερού κάτω άκρου). Απεβίωσε από πνευμονία από εισρόφηση.

Συμπέρασμα: H ανεύρεση DNA του JCV στο ΕΝΥ δεν είναι ούτε αναγκαία, ούτε ικανή συνθήκη για 
τεκμηρίωση PML, ενισχύει ωστόσο τη διάγνωση της νόσου σε συνδυασμό με τα κλινικά, απεικονιστικά 
και ιστολογικά ευρήματα. Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής ενδέχεται να επάγει PML-IRIS για την 
αντιμετώπιση του οποίου χορηγούνται μεγάλες δόσεις κορτιζόνης. 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
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ΔΑ10

Μελέτη της επιβίωσης των ατόμων με HIV λοίμωξη σε 
σχέση με τον τρόπο μετάδοσης ανά χρονική περίοδο σε 
όλη τη διάρκεια της επιδημίας
Σ. Πατρινός, Β. Ραφτόπουλος, Μ. Πύλλη, Ο. Γκοτζάνη, Κ. Ίσαρη, Ε. Χατζηθεοδώρου, Δ. Παρασκευά

Εισαγωγή: Οι εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του HIV/AIDS έχουν βελτιώσει θεαματικά το 
προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων που ζουν με τον HIV. Ωστόσο ακόμα και τώρα κάποιες ομάδες με 
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. 

Σκοπός: Διερεύνηση της επιβίωσης των HIV(+) ατόμων που είναι υπό αγωγή σε σχέση με τον τρόπο 
μετάδοσης της νόσου, από την έναρξη της επιδημίας έως σήμερα. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική περιγραφική ανάλυση και ανάλυση επιβίωσης με χρήση 
Kaplan-Mayer καμπύλων και cox regression, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA 12.1, των δε-
δομένων του εθνικού αρχείου που τηρείται στο γραφείο HIV λοίμωξης & ΣΜΝ. Για τους σκοπούς της 
μελέτης το συνολικό διάστημα της επιδημίας χωρίστηκε σε 4 χρονικές περιόδους διάγνωσης σύμφωνα 
με την ημερομηνία διάγνωσης. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από τα άτομα που είναι υπό αγωγή 
και δεν έχουν κάνει διακοπή θεραπείας. 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης σε όλη την περίοδο της επιδημίας δεί-
χνει να μη διαφοροποιείται η επιβίωση μεταξύ MSM και HETERO (p=0,19). Αντίθετα η επιβίωση των 
PWID είναι χαμηλότερη τόσο συγκρινόμενη ως προς τους MSM (p=0,038), όσο και ως προς τους HETERO 
(p=0,0072). Μετά από 32 έτη επιβίωσης, όπως προκύπτουν από τις καμπύλες Kaplan-Mayer το 58,76% 
των MSM, το 58,25% των HETERO και το 50,79% των PWID είναι εν ζωή. Ο κίνδυνος αποβίωσης των 
PWID είναι κατά 21% μεγαλύτερος από των MSM {HR: 1,21, p=0,038} (γράφημα 1). Την περίοδο διάγνω-
σης 1981-1990, φαίνεται να μη διαφοροποιείται η επιβίωση μεταξύ MSM και PWID (p=0,889), ενώ οι 
HETERO έχουν περισσότερα χρόνια επιβίωσης συγκρινόμενοι με τους MSM (p=0,003) και με τους PWID 
(p=0,0433). Μετά από 32 έτη μελέτης, έχει επιβιώσει το 47,37% των HETERO, το 35,21% των MSM και το 
34,38% των PWID. Οι PWID έχουν 40% μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν συγκριτικά με τους MSM {HR: 
0,60, p=0,003} (γράφημα 2). Την περίοδο διάγνωσης 1991-2000, τα ποσοστά των ατόμων που έχουν 
επιβιώσει μετά από 26 έτη είναι 65,78%, 55,85% και 45,81% για τους HETERO, MSM και PWID αντίστοιχα. 
Ο κίνδυνος να αποβιώσουν οι PWID είναι 38% υψηλότερος {HR: 1,38, p=0,055} ενώ ο κίνδυνος να απο-
βιώσουν οι HETERO είναι 22% χαμηλότερος {HR: 0,78, p=0,002} συγκριτικά με τους MSM. Τέλος, μεταξύ 
PWID και HETERO η διαφορά των ποσοστών επιβίωσης είναι στατιστικά σημαντική (p=0.0014) (γράφη-
μα 3). Την περίοδο διάγνωσης 2001-2010, τα ποσοστά των ατόμων που έχουν επιβιώσει μετά από 16 
έτη, για τους HETERO, MSM και PWID είναι 86.4%, 91,5% και 76,9 2 αντίστοιχα. Ο κίνδυνος να πεθάνει 
κάποιος από την HIV λοίμωξη είναι περίπου 3πλάσιος στους PWID {HR: 3,16, p<0,001) και 2πλάσιος 
στους HETERO σε σχέση με τους MSM {HR: 1,90, p<0,001}. Τέλος, μεταξύ PWID και HETERO η διαφορά 
των ποσοστών επιβίωσης είναι οριακά στατιστικά σημαντική (p=0,0514) (γράφημα 4). Τέλος, την περί-
οδο διάγνωσης >2011, φαίνεται να μη διαφοροποιείται η επιβίωση μεταξύ MSM και HETERO (p=0,191). 
Τα ποσοστά επιβίωσης μετά από 6 έτη μελέτης για τους MSM, HETERO και PWID είναι 97.84%, 97,71% 
και 90,96% αντίστοιχα. Ο κίνδυνος να αποβιώσουν οι PWID {ΗR: 4,7, p<0,001} είναι περίπου 5πλάσιος 
συγκριτικά με τους MSM (γράφημα 5). 

Συμπεράσματα: Η επιβίωση των ατόμων ως προς τον τρόπο μετάδοσης διαφοροποιείται ανάλογα 
με τη χρονική περίοδο διάγνωσης. Στις πρώτες δυο δεκαετίες της επιδημίας οι HETERO έχουν υψηλότε-
ρα ποσοστά επιβίωσης. Τη χρονική περίοδο 2000-2010, οι MSM έχουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης 
ενώ τη χρονική περίοδο >2011 οι MSM και οι HETERO παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά επιβίωσης. Σε 
όλες τις περιπτώσεις η χαμηλότερη επιβίωση είναι στους PWID. Διαχρονικά φαίνεται η επιβίωση όλων 
των ασθενών που είναι υπό αγωγή να επιμηκύνεται. Ωφέλιμη θα ήταν η ευαισθητοποίηση των θεραπό-
ντων αναφορικά με τη δήλωση των θανάτων.

Γραφείο HIV και ΣΜΝ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Γράφημα 1. Ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης.
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Γράφημα 2. Ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης την περίοδο διάγνωσης 1981-1990.
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Γράφημα 3. Ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης την περίοδο διάγνωσης 1991-2000.
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Γράφημα 4. Ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης την περίοδο διάγνωσης 2001-2010.
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Γράφημα 5. Ανάλυση επιβίωσης ανά τρόπο μετάδοσης την περίοδο διάγνωσης >2011.
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ΔΑ11

Μελέτη των συλλοιμώξεων των ατόμων τα οποία έχουν 
διαγνωσθεί με ένα ΣΜΝ την περίοδο 2012-2016 
Σ. Πατρινός, Ο. Γκοτζάνη, Μ. Γκουλέτσα, Δ. Παρασκευά

Εισαγωγή: Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη δημό-
σια υγεία. Τα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-
λων, τη Σύφιλη, τη Γονόρροια, τις Χλαμυδιακές λοιμώξεις τoν Έρπητα των γεννητικών οργάνων, τη Βα-
κτηριακή κόλπωση, τις λοιμώξεις από τριχομονάδες, τις λοιμώξεις των ανθρωπίνων θηλωμάτων, τις 
ηπατίτιδες και την HIV λοίμωξη. Συχνά αντί του όρου σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), 
χρησιμοποιείται ο όρος σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις για να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις 
των ατόμων που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός ΣΜΝ διευκολύ-
νει τη μετάδοση άλλου, μεταξύ αυτών και της HIV λοίμωξης. 

Γραφείο HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ, 
KE.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Σκοπός: Η αποτύπωση της εικόνας των συλλοιμώξεων για τα τρία υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ 
(Σύφιλη, Γονόρροια, Χλαμυδιακές λοιμώξεις) και η εκτίμηση της δυσαναλογίας που υπάρχει ανάμεσα 
στο μεγάλο αριθμό των θετικών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σε σχέση με τον αριθμό 
των ατομικών δελτίων δήλωσης. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική περιγραφική ανάλυση, των δεδομένων του εθνικού αρ-
χείου που τηρείται στο γραφείο HIV λοίμωξης & ΣΜΝ για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως 31/12/2016 
με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA 12.1. 

Αποτελέσματα: Την περίοδο 2012-2016 δηλώθηκαν 182.490 εργαστηριακές εξετάσεις για τη σύφιλη. Το 
σύνολο των περιστατικών πρώιμης σύφιλης που δηλώθηκαν στο Γραφείο ΗΙV λοίμωξης & ΣΜΝ με ατομικά 
δελτία δήλωσης ανέρχεται σε 1586 περιστατικά εκ των οποίων 89,5% αφορούν σε άνδρες. Οι συλλοιμώξεις 
που διαπιστώθηκαν από ατομικά δελτία δήλωσης απεικονίζονται στο γράφημα 1. Για τη γονόρροια πραγ-
ματοποιήθηκαν 95.324 εργαστηριακές εξετάσεις με μόλις 772 ατομικά δελτία δήλωσης. Το 67,88% αφορά 
σε ετεροφυλόφιλους άνδρες και το 25,78% σε ομοφυλόφιλους άνδρες, ενώ μόλις το 1,17% σε γυναίκες. Οι 
αντίστοιχες συλλοιμώξεις απεικονίζονται στο γράφημα 2. Για τα χλαμύδια πραγματοποιήθηκαν 67.945 ερ-
γαστηριακές εξετάσεις με 722 ατομικά δελτία δήλωσης εκ των οποίων το 78,81% πληροί τον ορισμό κρού-
σματος. Το 94,2% αφορά σε γυναίκες. Οι αντίστοιχες συλλοιμώξεις απεικονίζονται στο γράφημα 3.

Γράφημα 1. Συλλοιμώξεις πρώιμης σύφιλης στην Ελλάδα.
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Γράφημα 2. Συλλοιμώξεις γονόρροιας στην Ελλάδα 

HIV+ HBV+ HCV+ CHLAM+ SYPH+ HERPES+ 

Γράφημα 2. Συλλοιμώξεις γονόρροιας στην Ελλάδα.

0,00% 

1,00% 

2,00% 

3,00% 

4,00% 

5,00% 

6,00% 

7,00% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Γράφημα 1. Συλλοιμώξεις πρώιμης σύφιλης στην Ελλάδα 

HIV+ HBV+ HCV+ CHLAM+ GONO+ HERPES+ 

0,00% 

0,50% 

1,00% 

1,50% 

2,00% 

2,50% 

3,00% 

3,50% 

4,00% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Γράφημα 2. Συλλοιμώξεις γονόρροιας στην Ελλάδα 

HIV+ HBV+ HCV+ CHLAM+ SYPH+ HERPES+ 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2018; 26(Suppl 1):1-63

Ενθέσεις

49

Γράφημα 3. Συλλοιμώξεις χλαμυδιακών λοιμώξεων στην Ελλάδα.
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Γράφημα 3. Συλλοιμώξεις χλαμυδιακών λοιμώξεων στην Ελλάδα 
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Εξετάζοντας τα γραφήματα διεξοδικά παρατηρούμε ότι το 2012 στις συλλοιμώξεις της πρώιμης σύφι-
λης δεν αναφέρονται χλαμυδιακές λοιμώξεις. Αντίθετα στις χλαμυδιακές λοιμώξεις ως συλλοίμωξη ανα-
φέρεται η πρώιμη σύφιλη. Επιπλέον, ενώ στην πρώιμη σύφιλη το ποσοστό της γονόρροιας είναι περί-
που 0,5%, στην γονόρροια το ποσοστό της πρώιμης σύφιλης είναι 2%. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο 
αριθμός κρουσμάτων της πρώιμης σύφιλης (1586) είναι λίγο πιο πάνω από το διπλάσιο του αριθμού των 
κρουσμάτων της γονόρροιας (772) και των χλαμυδίων (722), θα περίμενε κανείς το ποσοστό της γονόρ-
ροιας ως συλλοίμωξη της πρώιμης σύφιλης να είναι κοντά στο 1%. Το 2013 μεταξύ αυτών των δύο νο-
σημάτων (γονόρροια – πρώιμη σύφιλη) υπάρχει πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Αντίθετα το 2014 η εικόνα 
είναι αξιοσημείωτα χειρότερη από αυτή του 2012, ενώ το 2015 ομαλοποιείται, το 2016 παρότι δεν υπάρ-
χει κρούσμα γονόρροιας ως συλλοίμωξη με πρώιμη σύφιλη, η μοναδική συλλοίμωξη της γονόρροιας 
είναι με πρώιμη σύφιλη σε ποσοστό 1,5%. Τα έτη 2013, 2015 και 2016 δεν αναφέρονται χλαμυδιακές 
συλλοιμώξεις στην πρώιμη σύφιλη, ούτε και το αντίστροφο. Αντίθετα το 2014 υπάρχουν συλλοιμώξεις 
αλλά όχι σε συγκριτικά αναμενόμενα ποσοστά. Σχετικά με τη γονόρροια και τα χλαμύδια θα ανέμενε 
κανείς αντίστοιχα ποσοστά συλλοιμώξεων καθόσον έχουν περίπου τον ίδιο συνολικό αριθμό κρουσμά-
των, το οποίο δεν ισχύει. Το 2012 παρατηρείται ποσοστό 0,6% των χλαμυδίων ως συλλοίμωξη με γονόρ-
ροια και 3% συλλοίμωξη της γονόρροιας με χλαμύδια. Το 2013 στη γονόρροια δεν είχαμε ως συλλοίμω-
ξη τα χλαμύδια ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Το 2014 τα ποσοστά δεν αντιστοιχούν, ενώ το 2015 και το 
2016 δεν παρατηρήθηκαν συλλοιμώξεις αμφότερα. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις: Σύμφωνα με τις αναντιστοιχίες που παρατηρήθηκαν στις συλλοιμώ-
ξεις επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σημαντική υποδήλωση των ΣΜΝ. Στόχος είναι η υποστήριξη των συ-
στημάτων που αφορούν στην επιδημιολογική επιτήρηση, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία 
των ασθενών. Η έγκυρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με ΣΜΝ συμβάλλει όχι μόνο στην ατομι-
κή υγεία αλλά και στην περαιτέρω μείωση της μετάδοσης των λοιμώξεων. Η πρόληψη της διασποράς 
των ΣΜΝ προϋποθέτει τροποποίηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς, αντιλήψεων, συνηθειών και πρα-
κτικών. Άμεση προτεραιότητα αποτελούν τα προγράμματα ενημέρωσης και προαγωγής υγείας, η ολο-
κληρωμένη αντιμετώπιση των ΣΜΝ (διάγνωση, θεραπεία, ενημέρωση σεξουαλικών συντρόφων), κα-
θώς και η έγκαιρη δήλωση και καταγραφή κάθε κρούσματος που βρίσκεται υπό επιτήρηση στις αρμό-
διες υπηρεσίες. Προκλήσεις αποτελούν: η έλλειψη των δοκιμασιών ταχείας ανίχνευσης, πόρων, χρημα-
τοδότησης, ελέγχου αντοχής (π.χ. γονοκκόκου), επαναλοιμώξεις, κοινωνικό περιβάλλον.
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ΔΑ12

Η κλινική εικόνα, πρωιμότερος και πιο αξιόπιστος δείκτης 
διήθησης του ΚΝΣ από Non Hodkgin Lymphoma (NHL)
Ε. Μυλωνά, Σ. Μάινας, Ε. Παντικίδη, Β. Παπασταμόπουλος

Εισαγωγή: Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL), παρόλο που δεν ανήκει στα λεμφώ-
ματα που χαρακτηρίζουν το AIDS, είναι ο συχνότερος υπότυπος NHL που διαγιγνώσκεται στους HIV αρ-
ρώστους. Η διήθηση του ΚΝΣ από DLBCL αναμένεται να συμβεί σε ποσοστό 5% των πασχόντων. Σε αντί-
θεση με τα επιθετικά NLH όπως το Burkitt και το λεμφοβλαστικό λέμφωμα στα οποία η διήθηση του ΚΝΣ 
απαντάται σε ποσοστό 30%, η προφυλακτική χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) του ΚΝΣ δε προβλέπεται στο DLBCL.

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής, 34 ετών, ανευρίσκεται HIV θετικός στα πλαίσια διερεύνησης εμπυ-
ρέτου λεμφαδενοπάθειας που κατόπιν βιοψίας αποδείχθηκε NHL του τύπου DLBCL. Λαμβάνει ΧΜΘ με R-
CHOP (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone). Μετά το 1ο σχήμα εμφανίζει 
άλγος παροξυσμικού χαρακτήρα κατά μήκος της κατανομής του δεξιού ωλενίου νεύρου με συνοδό αδυνα-
μία κάμψης και προσαγωγής του σύστοιχου 4ου και 5ου δακτύλου και μετά από λίγες ημέρες αδυναμία απα-
γωγής του αριστερού άνω άκρου πέραν των 30ο και αδυναμία σύστοιχου δικαφάλου, χωρίς αισθητικές δια-
ταραχές. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση και οι MRIs εγκεφάλου και ΑΜΣΣ που έγιναν προς διερεύνηση ήταν 
φυσιολογικές. Ο ασθενής συνέχισε τη ΧΜΘ και μετά τον 3ο κύκλο υπεβλήθη σε CTs που ανέδειξαν μερική 
ανταπόκριση του νοσήματος με σαφή, ωστόσο, μείωση του μεγέθους των λεμφωματικών μαζών. Μετά τον 
4ο κύκλο, εμφανίζει συμπτωματολογία πάρεσης προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου οπότε υποβάλλε-
ται σε νέα ΟΝΠ και MRI εγκεφάλου, που ήταν φυσιολογικά. Παρόλα αυτά λαμβάνει ενδοφλέβια και ενδορρα-
χιαία μεθοτρεξάτη για πιθανή διήθηση του ΚΝΣ από το λέμφωμα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για τον 5ο 
κύκλο ΧΜΘ εμφανίζει θόλωση όρασης αριστερού οφθαλμού που σε μερικές ημέρες εξελίσσεται σε τύφλω-
ση. Υποβάλλεται σε νέα MRI εγκεφάλου που αναδεικνύει πάχυνση στο ΔΕ οπτικό νεύρο καθώς και σκιαγρα-
φική ενίσχυση/διήθηση στα κοινά κινητικά, 7η, 8η και 5η εγκεφαλική συζυγία αμφοτερόπλευρα. Σε νέα ΟΝΠ 
παρατηρήθηκε μονοκλωνικός πληθυσμός Β-λεμφοκυττάρων ενώ πραγματοποιήθηκε ενδορραχιαία έγχυ-
ση μεθοτρεξάτης, αρασυτίνης και δεξαμεθαζόνης με σαφή βελτίωση της όρασης στον αριστερό οφθαλμό. 
Ακολούθησε συλλογή κυττάρων με σκοπό την αυτόλογη μεταμόσχευση. Κατά τη διάρκεια της ΧΜΘ προ 
μεταμόσχευσης ο ασθενής εμφάνισε συμπτωματολογία από την παρεγκεφαλίδα, συμβατή με την απεικόνι-
ση ευμεγέθους αλλοίωσης στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο με συνοδό οίδημα. Ο ασθενής κατέληξε 
μετά από επανειλημμένες επιληπτικές κρίσεις, έκπτωση επιπέδου συνείδησης και εισρόφηση.

Συμπέρασμα: Περιγράφεται η περίπτωση HIV θετικού ασθενούς με DLBCL και συρροή συμπτωμά-
των αλλά και αντικειμενικών ευρημάτων από το νευρικό σύστημα τουλάχιστον 5 μήνες πριν οι εργα-
στηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις τεκμηριώσουν τελικά τη διήθηση του ΚΝΣ από το λέμφωμα, 
καταδεικνύοντας ότι η κλινική εξέταση παραμένει ένα αξιόπιστο και ενίοτε πρωιμότερο, των εξελιγμέ-
νων εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, διαγνωστικό μέσο.

ΔΑ13

Ασυνήθης εκδήλωση Non-Hodgkin λεμφώματος σε 
οροθετικό ασθενή
Θ. Νιτσοτόλης, Ε. Σούμπουρου, Π. Μιστυλής, Ε. Φριλίγκου, Σ. Καρατζούνη, Δ. Παρασκευά,  
Σ. Αντωνόπουλος, Γ. Χρύσος

Εισαγωγή: Τα non-Hodgkin λεμφώματα αποτελούν το 90% των λεμφωμάτων στα HIV(+) άτομα και 
περιλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς ανοσοϊστοχημικούς τύπους. Παράγοντες κινδύνου για την 
ανάπτυξή τους αποτελούν τα αυτοάνοσα νοσήματα, η HIV λοίμωξη, η ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Ε' Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Β' Παθολογικό Τμήμα - Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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και η προχωρημένη ηλικία. Η συνήθης διαγνωστική προσπέλαση περιλαμβάνει την οστεομυελική βιο-
ψία, ενώ η βιοψία λεμφαδένα μπορεί να είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που μπορεί να διενεργηθεί. Η 
κατάταξή τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αλλά σε πρακτικό κλινικό επίπεδο ενδιαφέρει η ταχύτητα 
ανάπτυξής τους με βάση την οποία τα κατατάσσουμε σε χαμηλού βαθμού κακοήθειας (αργή ανάπτυ-
ξη), μεσαίου βαθμού και υψηλού βαθμού κακοήθειας (γρήγορη ανάπτυξη). Η θεραπευτική αντιμετώπι-
ση περιλαμβάνει ένα συνδυασμό χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και στοχευόμενων βιολογικών 
θεραπειών. Κάποιοι τύποι δύναται να ιαθούν.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει μία ασυνήθη εκδήλωση non-Hodgkin 
λεμφώματος σε HIV (+) άτομο.

Υλικό και μέθοδος: Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται η περίπτωση 37χρονου HIV (+) ατό-
μου με ασυνήθη κλινική εικόνα non-Hodgkin λεμφώματος. 

Παρουσίαση περίπτωσης: Άνδρας, 37 ετών, HIV(+) με CD4: 40/μl χωρίς άλλα υποκείμενα νοσήματα, 
εισήχθη στη Μονάδα Λοιμώξεων λόγω ανεύρεσης μάζας σε μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στή-
λης στους οσφυϊκούς σπονδύλους Ο1 και 02. Η MRI διενεργήθηκε λόγω αδυναμίας δεξιού άκρου. Ανέ-
φερε επίσης και απώλεια σωματικού βάρους >15 kg το τελευταίο τρίμηνο. Η γενική αίματος ανέδειξε 
υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία (ΗCt 32,8%, Hb 11g/dl, MCV 79.4 fl), TKE: 35. Το επίχρισμα του περι-
φερικού αίματος ανέδειξε: μικροκυττάρωση, ανισοκυττάρωση και πολλά μικρά ΑΜΠ, υποκατάτμητα 
πολυμορφοπύρηνα με αυξημένη κοκκίωση ενώ από τις βιοχημικές εξετάσεις αναδείχθηκε αύξηση των 
LDH 1678 U/L, ALP 567 U/L, γ-GT 447 U/L και ασβεστίου 10,4 mg/dl. Από τον υπόλοιπο εργαστηριακό 
έλεγχο αναδείχθηκαν πολύ χαμηλές τιμές PTH, ενώ διαπιστώθηκε αύξηση τιμών φερριτίνης 1972 ng/
ml, Β2 μικροσφαιρίνης 3,86 mg/l, Ca 15.3 και της TSH. Οι CT εγκεφάλου, θώρακος και κοιλίας με σκια-
γραφικό ανέδειξαν μάζες/εστίες στους πνεύμονες άμφω, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο (οι οποίες διηθού-
σαν και το υπερκείμενο οστό) καθώς και οστεολυτικές εστίες. Διενεργήθηκε γαστροσκόπηση και κολο-
νοσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ακολούθησε βιοψία ήπατος με τα αποτελέσματα αυτής να 
δείχνουν διήθηση των αποσταλέντων ηπατικών κυλίνδρων από non-Hodgkin λέμφωμα Β, χρώσεις για 
LCA, CD20, CD19, CD22, CD10, και αρνητικές χρώσεις για CD23, CD5, CYCLIN D1, CK20, CDX2, HMB45, CA 
19-9, CK19, CK7, Heppar 1. Ο ασθενής ξεκίνησε άμεσα αντιρετροϊκή αγωγή (TAF/FTC/DTG) και παραπέμ-
φθηκε σε αιματολογική κλινική για αντιμετώπιση του λεμφώματος.

Συμπεράσματα: Μπορεί το non-Hodgkin λέμφωμα να παρουσιάζεται συνήθως με συμπτώματα όπως 
η διόγκωση χωρίς πόνο στους λεμφαδένες στον τράχηλο, τις μασχάλες ή τη βουβωνική χώρα, πυρετούς, 
νυχτερινούς ιδρώτες, αίσθημα κόπωσης, απώλεια βάρους, κνησμό και ερυθρά στίγματα στο δέρμα. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και με τελείως διαφορετική συμπτωματολογία και ειδικά 
σε οροθετικούς ασθενείς που είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση του Non-Hodgkin λεμφώματος.

ΔΑ14

Ποιοι είναι οι λόγοι μη ένταξης ασθενών σε θεραπεία  
της ηπατίτιδας C με DAAs;
Δ. Μπασούλης, Μ. Παπαδοπούλου, Μ. Ψυχογυιού

Σκοπός: Η αρνητική επίδραση της HIV λοίμωξης στην πορεία της ηπατίτιδας C είναι γνωστή από το 
παρελθόν και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εξέλιξη σε κίρρωση. Με δεδομένο ότι κατά τεκμήριο, 
οι ασθενείς με συλλοίμωξη HCV-HIV είναι χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών με δυσκολία στην πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να αναδείξουμε τους παράγοντες που σχετίζονται 
με μη ένταξη στις νέες θεραπείας της ηπατίτιδας C.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη καταγραφής δημογραφικών, κλινικών και εργαστηρια-
κών παραμέτρων των ασθενών με HIV-HCV συλλοίμωξη που παρακολουθούνται στη μονάδα μας και 
πρόκειται να λάβουν αγωγή με direct acting antivirals (DAAs).

Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 105 ασθενείς με συλλοίμωξη, 86,2% άνδρες, 88,1% Έλληνες με μέση 
ηλικία 39,1±6,6 έτη. Σε όλους τους ασθενείς προτάθηκε η έναρξη αγωγής για την HCV λοίμωξη, 74/105 

Α’ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.
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(70.5%) ξεκίνησαν θεραπεία. 11,4% είχαν λάβει παλαιότερα αγωγή με ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη. 41,9% 
συνεχίζει ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Κατάχρηση αλκοόλ και βενζοδιαζεπινών καταγράφηκε στο 16.2% 
και 56.2% αντίστοιχα. 76,2% (80/105) των ασθενών ελάμβανε επιπλέον φάρμακα, εκτός της αντιρετρο-
ϊκής αγωγής. Από αυτούς, στο 23,1%, η αγωγή αυτή εμφάνιζε σημαντικές αλληλεπιδράσεις με την αντι-
ική θεραπεία, απαιτώντας τροποποίηση στην αγωγή τους ή ειδική παρακολούθηση. Παράλληλα, σε 
25.7% των ασθενών χρειάστηκε τροποποίηση της αντιρετροϊκής θεραπείας τους λόγω αλληλεπιδράσε-
ων με τα DAAs. Το γυναικείο φύλο (60% vs 29,6%, p=0,015), η αλλοδαπή εθνικότητα (69.2% vs 26%, 
p=0,003), η κατάχρηση βενζοδιαζεπινών (39,0% vs 17,4%, p=0,019) και η ενεργός ενδοφλέβια χρήση 
(50,0% vs 14,8%, p<0,001) αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την αποτυχία 
ένταξης των ασθενών στις νέες θεραπείες. Αντίθετα, η ηλικία, η προηγούμενη θεραπεία με ιντερφερό-
νη/ριμπαβιρίνη, η κατάχρηση αλκοόλ και η ανάγκη αλλαγής αντιρετροϊκής ή άλλης θεραπείας και η 
πολυφαρμακία δεν επέδειξαν στατιστική σημαντικότητα. Η πολυπαραγοντική ανάλυση με λογιστική 
παλινδρόμηση φαίνεται στον πίνακα.

Παράγων κινδύνου Odds Ratio p 95% CI

Γυναικείο φύλο 4,970 0,027 1,204 - 20,505

Αλλοδαπή εθνικότητα 6,687 0,009 1,598 - 27,985

Κατάχρηση βενζοδιαζεπινών 2,320 0,201 0,639 - 8,424

Χρήση ενδοφλεβίων ουσιών 4,706 0,010 1,456 - 15,211

Συμπεράσματα: Η εκρίζωση της ηπατίτιδας C αποτελεί εθνικό στόχο. Η ένταξη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού (χρήστες ουσιών, γυναίκες, αλλοδαποί) απαιτεί στοχευμένα προγράμματα.

ΔΑ15

Κοινωνικές αναπαραστάσεις για την HIV λοίμωξη και 
στάσεις απέναντι στους οροθετικούς: Η περίπτωση των 
σωφρονιστικών υπαλλήλων 
Μ. Κολιονίκα,1 Χ. Παπαθανασίου 2

Σκοπός: Η μελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την HIV λοίμωξη και των στάσεων απέναντι 
στους οροθετικούς από την πλευρά των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, το δείγμα της οποίας αποτελέσαν 129 σω-
φρονιστικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε όλα τα καταστήματα κράτησης της Ελλάδας. Για τη συλλογή 
των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα –ειδικά διαμορφωμένο από τους ερευνητές– ερωτηματολόγιο, 
το οποίο αποτελούνταν από τέσσερα μέρη: α) γνώσεις, στάσεις και πεποιθήσεις, β) σενάριο, γ) στάσεις 
απέναντι στον πρωταγωνιστή του σεναρίου, και δ) κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία. Η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 22.0. 

Αποτελέσματα: Η αναπαράσταση για τον τύπο της μόλυνσης από HIV (μεταδοτική έναντι κολλητι-
κής) φάνηκε να επηρεάζει τις στάσεις των υποκειμένων απέναντι σε ένα άτομο με HIV λοίμωξη. Οι σω-
φρονιστικοί υπάλληλοι του δείγματός μας, οι οποίοι προσέγγισαν την HIV λοίμωξη ως κολλητική ασθέ-
νεια (contagion), υιοθέτησαν περισσότερο αρνητικές στάσεις απέναντι στα άτομα με HIV από ό,τι οι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι που προσέγγισαν την HIV λοίμωξη ως μεταδοτική ασθένεια (transmission). 
Αναφορικά με την απόδοση ευθύνης, οι ερωτώμενοι που αντιλαμβάνονταν τον HIV ως κολλητικό, δή-
λωσαν ότι ο οροθετικός είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάστασή του. Όσον 
αφορά την επίδραση της εθνικής καταγωγής του οροθετικού πρωταγωνιστή του σεναρίου στις στάσεις 
των υποκειμένων της έρευνας, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρουσίασαν περισσότερο αρνητικές στά-

1 Κοινωνική Λειτουργός - MSc can. 
«Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» Ε.Κ.Π.Α.

2 Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας 
της Υγείας - Κοινωνιολόγος Υγείας, MSc
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σεις απέναντι σε έναν αλλοδαπό (μέλος εξωομάδας) από ό,τι σε έναν Έλληνα (μέλος ενδοομάδας) ορο-
θετικό. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ένας αλλοδαπός οροθετικός είναι επικίνδυνος για 
την κοινωνία και η ορολογική κατάστασή του πρέπει να αναγράφεται σε δημόσια έγγραφα, όπως το 
διαβατήριο. Επίσης, εμφανίστηκαν περισσότερο αρνητικοί στη χορήγηση σύνταξης και επικουρικού 
επιδόματος ασθενείας σε έναν αλλοδαπό οροθετικό από ό,τι σε έναν Έλληνα. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι 
εμφανίστηκαν περισσότερο θετικοί απέναντι στον αλλοδαπό οροθετικό όταν είχε σλαβικό αντί για 
αραβικό όνομα (Ιβάν έναντι Μαχμούτ). Οι ερωτώμενοι που απάντησαν στα σενάρια με τους αλλοδα-
πούς οροθετικούς δήλωσαν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και το φιλικό περιβάλλον τους διατρέχουν λιγότερο 
κίνδυνο μόλυνσης από τον πρωταγωνιστή του σεναρίου σε σύγκριση με τους ερωτώμενους που απά-
ντησαν στο σενάριο με τον Έλληνα οροθετικό. Επίσης, παράγοντες όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας, η 
επιμόρφωση σε θέματα HIV και ο βαθμός θρησκευτικότητας φάνηκε να επηρεάζουν τις στάσεις των 
ερωτώμενων απέναντι στα άτομα με HIV λοίμωξη. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι με περισσότερα χρό-
νια προϋπηρεσίας, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τον HIV και 
δήλωσαν λιγότερο θρησκευόμενοι, υιοθέτησαν περισσότερο θετικές στάσεις. 

Συμπεράσματα: Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προκύπτει η ανάγκη για σχεδιασμό και 
υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων για θέματα HIV και 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων.

ΔΑ16

Σύγκριση baseline χαρακτηριστικών ασθενών με HCV 
μονολοίμωξη και HIV-HCV συλλοίμωξη
Δ. Μπασούλης,1 Ε. Χολόγγιτας,1 Μ. Παπαδοπούλου,1 Ξ. Κουφομιχάλη,2 Γ. Παπαθεοδωρίδης,2 Μ. Ψυχογυιού 1

Σκοπός: Η καταγραφή και σύγκριση α) των χαρακτηριστικών των ασθενών με HCV μονολοίμωξη 
έναντι των ασθενών με HCV/HIV συλλοίμωξη κατά την εκτίμηση έναρξης αγωγής με τα άμεσα δρώντα 
αντιικά φάρμακα (DAAs), καθώς και β) της αποτελεσματικότητας και ανοχής των DAAs στις δύο αυτές 
ομάδες ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη

Υλικό-Μέθοδοι: Καταγραφή και σύγκριση των κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων (μεταξύ 
άλλων και των τιμών ελαστογραφίας) κατά την εκτίμηση έναρξης θεραπείας με DAAs ασθενών με HCV/
HIV συλλοίμωξη και αντίστοιχων ασθενών με HCV μονολοίμωξη και αντίστοιχα δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά ως προς το φύλο και την ηλικία. 

Αποτελέσματα: 198 ασθενείς εντάχθηκαν: 97 με HCV μονολοίμωξη και 101 με HIV/HCV συλλοίμωξη 
που εκτιμήθηκαν για να λάβουν αγωγή με DAAs κατά το χρονικό διάστημα 6/2017-9/2018. Οι δύο ομά-
δες ασθενών δεν διέφεραν σημαντικά ως προς το φύλο (άντρες: 87% vs 89%, p=0,98) και την ηλικία 
(38±11 vs 39±7 έτη, p=0,95). Επίσης, οι δύο ομάδες ασθενών δεν διέφεραν σημαντικά ως προς τα επίπε-
δα των αμινοτρανφερασών (AST: 46±21 IU/L vs 49±24 IU/L, p=0,42; ALT: 55±29 IU/L vs 66±82 IU/L, 
p=0,24), χολερυθρίνης (0,5±0,2 mg/dl vs 0,6±0,2 mg/dl, p=0,72), γGT (53±47 IU/L vs 66±77 IU/L, P=0,39) 
και HCVRNA (4,1x106 IU/ml vs 5,1x106 IU/ml, p= 0,43). Εντούτοις, οι ασθενείς με HCV μονολοίμωξη είχαν 
σημαντικά χαμηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων (191±47x109/L vs 225±81x109/L, p=0,022) και υψηλότε-
ρες τιμές ελαστογραφίας (9,4±3,5 kPa vs 7,1±2,3 kPa, p<0,001) αντανακλώντας βαρύτερου βαθμού ηπα-
τοπάθεια. Μέχρι στιγμής, όλοι οι ασθενείς με μονο- ή συλλοίμωξη που έλαβαν αντιική αγωγή έχουν 
πετύχει SVR 100%, ενώ κανείς ασθενής δεν έχει διακόψει τα DAAs λόγω παρενεργειών. 

Συμπεράσματα: Στον πληθυσμό του κέντρου μας, οι ασθενείς με HCV μονολοίμωξη, σε σχέση με 
τους ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη έχουν πιο προχωρημένα στάδια ηπατοπάθειας, ως αποτέλεσμα 
των κριτηρίων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα σχετικά με την αποζημίωση των DAAs. Τα τελευταία φαίνε-
ται να είναι άκρως αποτελεσματικά και εξίσου ασφαλή και στις δύο ομάδες ασθενών.

1 Α’ Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.

2 Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.
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ΔΑ17

H χορήγηση PrEP σε υψηλού κινδύνου άνδρες που κάνουν 
σεξ με άνδρες ως μια βέλτιστη πρακτική πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας: Πιλοτική μελέτη Sophocles-P4G
Μ. Παπαδοπούλου,1 Β. Σύψα,2 Σ. Ρούσσος,2 Σ. Χάνος,3 Ν. Δέδες,3 Δ. Παρασκευής,2 Γ.Λ. Δαΐκος,1 J. Schneider,4 
Ά. Χατζάκης,2 Μ. Ψυχογυιού 1

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας της σύνδεσης με τη φροντίδα για τη χορήγηση PrEP σε υψηλού 
κινδύνου άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) ως μια βέλτιστη πρακτική πρόληψης με σκοπό την 
προαγωγή υγείας της ομάδας-στόχου και συνεπακόλουθα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υλικό & Μέθοδοι: Το Sophocles-P4G, πιλοτική μελέτη PrEP στην Αθήνα, σχεδιάστηκε για να εντοπί-
σει, μέσα στα δίκτυα των ΑΣΑ, τον πληθυσμό που διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο για τη μετάδοση 
του HIV ο οποίος, θα ήταν κατάλληλος για λήψη PrEP με TDF/FTC (TRUVADA). Η αναζήτηση των ΑΣΑ 
έγινε μέσω αλυσιδωτής δειγματοληψίας (RDS). Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλέχθηκαν 100 ΑΣΑ 
υψηλού κινδύνου για τη δωρεάν χορήγηση PrEP για ένα έτος στη Μονάδα Λοιμώξεων της Ά Παθολογι-
κής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου. Κατά την πρώτη επίσκεψη, γινόταν ο προσυμπτωματικός έλεγ-
χος, αξιολόγηση νεφρικής λειτουργίας, εξέταση για HIV, Ηπατίτιδα Α, Β, C και σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
να νοσήματα (ΣΜΝ) και προγραμματισμός εμβολιασμών για ηπατίτιδα Α και Β, όπου ενδείκνυτο. Οι 
περιοδικές επισκέψεις παρακολούθησης γίνονταν στον ένα μήνα λήψης PrEP, στο τρίμηνο, εξάμηνο, 
ενιάμηνο και δωδεκάμηνο. Κατά την παρακολούθηση τους γινόταν συστηματική ενημέρωση για τη 
μείζονα σημασία της συμμόρφωσης με την αγωγή και της λήψης άλλων προφυλακτικών μέτρων. Τα 
στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο παρακολούθησης.

Αποτελέσματα: Οι 100 συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία (ΣΑ) 33,6 (9,4) έτη και το 98% άνηκε στη λευκή 
φυλή. Το πρώτο εξάμηνο στη φροντίδα παρέμειναν 84 άτομα ενώ, σε 4 συμμετέχοντες εκκρεμεί η εξάμη-
νη επίσκεψη τους. Μεταξύ των 12 ατόμων που δεν συνέχισαν, υπήρξε μια ορομετατροπή με συμπτώματα 
πρωτολοίμωξης κατά τις πρώτες 7 ημέρες έναρξης PrEP, ενώ ο πιο συχνά τεκμηριωμένος λόγος μη συνέ-
χισης ήταν η μείωση του σεξουαλικού κινδύνου. Κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο έως και τον τακτικό 
έλεγχο του πρώτου εξαμήνου ανευρέθηκαν και θεραπεύθηκαν 6 άτομα για σύφιλη, 9 με γονοκοκκική 
λοίμωξη, 5 με οξυτενή κονδυλώματα, 2 με ουρεόπλασμα και 2 με οξεία ηπατίτιδα Α. Το 50% των συμμετε-
χόντων εμβολιάστηκε για ηπατίτιδα Α, ενώ το 24% για ηπατίτιδα Β. Συνολικά, σε 8 άτομα έγινε διάγνωση 
και αντιμετώπιση συννοσηροτήτων (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, ψυ-
χική νόσος). Η λήψη PrEP δεν επέφερε καμιά μέτρια ή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Η συμμόρφωση με 
την λήψη της PrEP προσεγγίζει το 96% και είναι σταθερή τα 2 πρώτα τρίμηνα.

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης ενός προγράμματος χορή-
γησης PrEP τόσο για την πρωτογενή όσο και δευτερογενή πρόληψη σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοση-
μάτων και την προαγωγή της υγείας.

ΔΑ18

Οροθετικότητα και προσφυγικές ροές: Μια νέα πρόκληση 
για τις ΜΕΛ;
Σ. Φερούς,1 Ι. Μαρής,2 Μ. Πολίτη,1 Ε. Βορριάς,1 Δ. Αφενδούλης,1 Κ. Μυλωνά,1 Κ. Κορδοπάτη-Ζήλου,3 
Ά. Μαλακού,1 Δ. Ανταράκη,2 Ι. Βαγγέλα,4 Μ.-Π. Ζώρζου,1 Ι. Χαλιορή 2

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και ανάλυση των επιβεβαιωμένων διαγνώσεων ΗIV 
στο νοσοκομείο Χίου, από το 2015 ως το 2018.

1 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.

2 Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής,  
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

3Θετική Φωνή, Athens Checkpoint
4 Department of Public Health 
Sciences, University of Chicago

1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Χίου
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Χίου
3Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Χίου
4Κοινωνική Υπηρεσία, Γ.Ν. Χίου
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Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση των Επιδημιολογικών Δελτίων Δήλωσης HIV+ ατόμων που εστάλησαν 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ από το νοσοκομείο μας την περίοδο 2015-2018. Οι ασθενείς οργανώθηκαν ανά έτος σε 
ομάδες, αναλόγως με τη χώρα προέλευσης και το φύλο.

Αποτελέσματα: Ο αριθμός των καταγραφών στον γηγενή πληθυσμό παρέμεινε σταθερός κατά την 
τετραετία αναφοράς. Τους 10 πρώτους μήνες του 2018 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση των κατα-
γραφών διαγνώσεων ΗΙV λοίμωξης στο νοσοκομείο, σε σχέση με την τριετία 2015-2017. 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ
2015 1
2016 1
2017 2

2018 (10 μήνες) 7

Η αξιόλογη αυτή αύξηση του 2018 παρατηρείται παρά την πολύ μεγάλη μείωση των προσφυγικών 
ροών σε σχέση με αυτές των αμέσως προηγουμένων ετών και λαμβάνει χώρα παράλληλα με μια μετα-
τόπιση της χώρας προελεύσεως των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των νεοδιαγνωσθέντων 
ασθενών προέρχεται από χώρες της Αφρικής με υψηλό επιπολασμό σε HIV. Πιθανότατα λοιπόν, η αύξη-
ση στην καταγραφή να σχετίζεται με την αλλαγή του γεωγραφικού προφίλ των προσφυγικών ροών, 
αλλαγή που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών(1). Σύμφωνα με τα παραπάνω 
στοιχεία, η εισροή αιτούντων άσυλο από χώρες της Αφρικής βρίσκεται πράγματι σε ανοδική τάση τα 
τελευταία δύο έτη. Επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός των διαγνώσεων HIV λοίμωξης στον γηγενή πληθυσμό 
παρέμεινε σταθερός (περίπου 1 κρούσμα/ διετία), δεν επηρεάστηκε δηλαδή από το προσφυγικό κύμα.

Όσον αφορά το φύλο των ασθενών στον προσφυγικό πληθυσμό, ήταν σχετικά ομοιόμορφα κατανεμη-
μένο: 4 γυναίκες έναντι 5 ανδρών. Στον γηγενή πληθυσμό, διαγνώστηκαν συνολικά 2 άνδρες. Ενδιαφέρον 
προκαλεί το γεγονός ότι από τους 7 πρόσφυγες ασθενείς που παρουσιάσθηκαν το 2018, η πλειοψηφία 
τους (5 στα 7) γνώριζαν ήδη την οροθετικότητα και σε προσωπική συνέντευξη δήλωσαν ότι το κύριο αίτιο 
μετανάστευσής τους ήταν η λοίμωξη από HIV και η δυσχέρεια ανεύρεσης θεραπείας στη χώρα προέλευ-
σής τους. Όλοι οι ασθενείς αυτοί διακινήθηκαν προς την ενδοχώρα και διασυνδέθηκαν σε ΜΕΛ.

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση των διαγνώσεων HIV στο νοσοκομείο το τε-
λευταίο έτος, αυτή όμως αφορά προσφυγικό πληθυσμό από χώρες της Αφρικής. Το γεγονός αυτό, που 
μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει και από την ανάγκη των συγκεκριμένων πληθυσμών για πρόσβαση στις 
νέες θεραπείες, πρέπει να συζητηθεί ενόψει της αυξημένης ροής αιτούντων άσυλο από τις χώρες με 
υψηλό επιπολασμό της HIV λοίμωξης. Η κατάλληλη και οργανωμένη αντιμετώπιση των εισαγόμενων 
οροθετικών ασθενών πρέπει να ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό της πολιτικής υγείας τα επόμενα έτη, 
στις χώρες ενδιάμεσης και τελικής υποδοχής των ατόμων αυτών.

Βιβλιογραφία
1. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_

Highlights.pdf
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ΔΑ19

Επιδημιολογική διερεύνηση διαταραχών του συναισθήματος 
σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Ν. Βεσκούκης,1 Ν. Πιτσούνης,2 Χ. Ντάφλος,2 Μ. Μέλιου,2 Μ. Πάντζαλης,2 Α. Μουστακλή,2 Η. Μπέη,2  
Μ. Ηγουμενίδης,1 Μ. Χίνη 2

Εισαγωγή - Σκοπός: Η αξιολόγηση της πιθανότητας κατάθλιψης είναι πρωτεύουσας σημασίας στην 
παρακολούθηση ασθενών με HIV λοίμωξη. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή διαταραχών του 
συναισθήματος και η εκτίμηση της βαρύτητάς τους σε ασθενείς με HIV λοίμωξη καθώς και η διερεύνη-
ση ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ συναισθηματικής διάθεσης, δημογραφικών στοιχείων και μεταβλη-
τών που αφορούν στη νόσο.

Ασθενείς & Μέθοδοι: Μελέτη παρατήρησης των ασθενών που προσήλθαν διαδοχικά στη Μονάδα 
Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ., στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης, από 1/5/2018 έως 30/6/2018 με τη χρή-
ση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ο σεξουαλικός προ-
σανατολισμός, το μορφωτικό επίπεδο, ο χρόνος από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, η διάρκεια λήψης 
ART καθώς και η συναισθηματική κατάσταση με βάση το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την κα-
τάθλιψη του Beck. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS v.22.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 150 ασθενείς (137 άνδρες, 13 γυναίκες) με μέση ηλικία 42,5 έτη (21-73). 
101 δήλωσαν ομοφυλόφιλοι (67%), 38 ετεροφυλόφιλοι (25%) και 11 αμφιφυλόφιλοι (8%). 116 ήταν άγαμοι 
(77%), 23 έγγαμοι (16%) και 11 διαζευγμένοι (7%), ενώ 6 (4%) είχαν τέκνα. 131 (87%) διέμεναν σε αστική 
περιοχή, 14 (9%) σε ημιαστική και 5 (4%) σε αγροτική. 18 (12%) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου, 33 (22%) Λυκεί-
ου, 18 (12%) ΙΕΚ, 55 (37%) ΑΕΙ/ΤΕΙ, 21 (13%) κάτοχοι μεταπτυχιακού και 5 (3%) διδακτορικού. Ο μέσος χρό-
νος από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν 9,2 έτη (64% ≤10 έτη, 20% 10-20 έτη, 13% 20-30 έτη, 3% ≥ 30 
έτη). Η μέση βαθμολογία στην κλίμακα του Beck ήταν 10 μονάδες. Το 23% είχε βαθμολογία ≥17, αντιστοι-
χούσα σε μέτρια/υψηλή πιθανότητα κατάθλιψης. 19 (13%) άτομα δεν είχαν διαταραχή διάθεσης, 78 (52%) 
παρουσίαζαν φυσιολογικές μεταπτώσεις της διάθεσης, 18 (12%) ήπια διαταραχή της διάθεσης, 11 (7,3%) 
μέτρια διαταραχή της διάθεσης, ενώ 15 (10%) παρουσίαζαν διαταραχές στο όριο της κλινικής κατάθλιψης, 
8 (5%) σοβαρή κατάθλιψη και 1 (0,7%) πολύ σοβαρή κατάθλιψη. 17 (11,3%) ασθενείς ελάμβαναν ήδη αντι-
καταθλιπτική αγωγή. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών πα-
ραγόντων ή μεταβλητών σχετιζόμενων με τη νόσο και υψηλής βαθμολογίας στην κλίμακα Beck.

Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο του Beck αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης της βαρύτη-
τας των διαταραχών του συναισθήματος. Στην παρούσα μελέτη, ικανό ποσοστό ασθενών παρουσίαζε 
κάποιο βαθμό συναισθηματικής διαταραχής, ενώ 1/10 ελάμβανε αντικαταθλιπτική αγωγή. Η αναγνώρι-
ση και η έγκαιρη αντιμετώπιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας συντελούν στη βέλτιστη διαχείριση 
της HIV λοίμωξης. Η διερεύνηση παραγόντων που δυνητικά σχετίζονται με την εκδήλωση αυτών των 
διαταραχών χρήζει περαιτέρω μελέτης σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών με HIV λοίμωξη.

ΔΑ20

Ο ρόλος της ταχείας διαγνωστικής δοκιμασίας στην πρώιμη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης 
Β. Σακκά,1 Β.-Μ. Δραγώνα,1 Μ. Ζώτου,1 Δ. Τζάλας,1 Α. Μπίσια,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Χ. Ντάφλος,1 Α. Μουστακλή,1 
Γ. Τσιακαλάκης,2 Σ. Χάνος,2 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Η καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων των ατόμων που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα 
μας λόγω θετικής ταχείας δοκιμασίας για τον HIV. 

1 Τμήμα Νοσηλευτικής,  
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας  
και Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Πατρών

2 Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε  
στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας  
στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Σ.Ε.Υ.Π.,  
Τ.Ε.Ι. Πατρών

1 Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

2 Κέντρα πρόληψης για τον HIV 
«CheckPoint»
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Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα άτομα που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του 
Ν.Ε.Ε.Σ., από 1.1.2014 έως 30.6.2018, από το Κέντρο Πρόληψης για τον HIV “Ath Checkpoint”, λόγω θετι-
κής ταχείας δοκιμασίας η οποία επιβεβαιώθηκε κατόπιν με Western Blot. Συγκεντρώθηκαν δημογραφι-
κά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα που αναλύθηκαν με τη χρήση Microsoft Excel®.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 124 άτομα, 123 (99,2%) άνδρες, με μέση ηλικία 32 έτη (SD=9), κυρίως 
ελληνικής (87,1%) ή ελληνοκυπριακής (5,5%) καταγωγής. 94,4% ήταν άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες 
(MSM), 2,4% ετεροφυλόφιλοι, 1,6% χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). 64,5% ήταν εργαζόμενοι, 
11,3% σπουδαστές, 1,6% συνταξιούχοι και 21,8% άνεργοι. Ο έλεγχος έγινε είτε προληπτικά (69%) είτε 
λόγω επαφής με άτομο γνωστής HIV οροθετικότητας ή συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου (22,2%) και 
μόνον σε 11 άτομα (8,8%) λόγω παρουσίας συμπτωμάτων. Σημαντικό ποσοστό ήταν ενεργοί ή πρώην 
καπνιστές (59,7%) ή χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (24,4%). Το 21,5% είχαν θετικό ορολογικό έλεγχο 
για σύφιλη, 2,4% συλλοίμωξη με HCV, κανείς δεν είχε συλλοίμωξη με HBV ενώ το 62,6% ήταν άνοσοι 
(44,7% στο πλαίσιο προηγηθέντος εμβολιασμού για HBV). 98 (79%) ανέφεραν προηγούμενο αρνητικό 
έλεγχο για HIV από τον οποίο είχε μεσολαβήσει διάστημα 1,3 ετών (διάμεση τιμή). Αποδεδειγμένη πρό-
σφατη λοίμωξη, με αρνητικό έλεγχο κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχαν 21 (16,9%) άτομα και πιθανή 
πρόσφατη λοίμωξη 23 (18,5%), ενώ 41 (33,1%) ανέφεραν συμπτώματα οξέος ρετροϊικού συνδρόμου. Οι 
μελετηθέντες ήταν στην πλειονότητά τους (88,6%) σταδίου Α, 9,7% σταδίου Β και μόνο ένας σταδίου C. 
Καταγράφηκε μέση τιμή CD4+ 562 cells/μL (SD=296) και VL 191.800 copies /mL. 

Συμπεράσματα: Ο πληθυσμός που απευθύνεται στα κέντρα πρόληψης και εξέτασης για τον HIV 
αποτελείται κυρίως από νέους, ασυμπτωματικούς και ενημερωμένους MSM, με πρόσφατες λοιμώξεις 
και χωρίς σημαντικές συννοσηρότητες πλην της σύφιλης. Εντούτοις, ο σημαντικός αυτός τρόπος πρώ-
ιμης διάγνωσης φαίνεται να έχει μειωμένη διείσδυση σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως μετανά-
στες/πρόσφυγες, ΧΕΝ, γυναίκες και άτομα χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. 

ΔΑ21

Ο ρόλος της ταχείας διαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου  
HIV λοίμωξης στην πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής
Β. Σακκά,1 Δ. Τζάλας,1 Β.-Μ. Δραγώνα,1 Μ. Ζώτου,1 Έ. Βακάλη,1 Α. Μπίσια,1 Σ. Χάνος,2 Γ. Τσιακαλάκης,2 
Γ. Παπαδοπούλου,3 Ε. Κρεμασμένου,3 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Η καταγραφή δεδομένων που αφορούν στην πρόσβαση στη θεραπεία και την σταθερή 
παρακολούθηση ατόμων, που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ, λόγω θετικής ταχεί-
ας δοκιμασίας ελέγχου HIV λοίμωξης.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα άτομα που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του 
Ν.Ε.Ε.Σ., από 1/1/2014 έως 30/6/2018, από το Κέντρο Πρόληψης για τον HIV “Ath Checkpoint” λόγω θετι-
κής ταχείας δοκιμασίας, η οποία κατόπιν επιβεβαιώθηκε με Western Blot. Συγκεντρώθηκαν δημογραφι-
κά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα, που αναλύθηκαν με τη χρήση Microsoft Excel®.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 124 άτομα, 88,6% σταδίου Α, 9,7% σταδίου Β, 1,7% σταδίου C, με μέση 
τιμή CD4+ 562 cells/μL (SD=296) και VL 191.800 copies/mL κατά την αρχική εκτίμηση. HLA-Β5701 ανευ-
ρέθη σε 5 ασθενείς (4,2%). Διαθέσιμος γονότυπος υπήρχε για 78/124 ασθενείς, από τους οποίους 4 
(5,1%) είχαν τη μεταλλαγή K103N και 22 (28,2%) τη μεταλλαγή E138Α/Q, που προσδίδουν αντοχή στους 
μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs). Αντιρετροϊκή θεραπεία χο-
ρηγήθηκε στο 93,5% των ατόμων, με μέση τιμή CD4+ 520 cells/μL (SD=275) κατά την έναρξη, σε διάμε-
σο διάστημα 14,7 μηνών από τη διάγνωση, το οποίο μειώθηκε σε 7 μήνες για τα άτομα που διεγνώσθη-
σαν μετά την 1.1.2017. Τα θεραπευτικά σχήματα που επιλέχθηκαν ήταν TDF/FTC (64,6%), TAF/FTC (8,6) 
και ABC/3TC (26,7%) σε συνδυασμό με INSTI (58,6%), boosted PI (25%), και NNRTI (16,4%). Το μικρό πο-
σοστό χορήγησης NNRTI αποδίδεται στην αναγνωρισμένη υψηλή μεταδιδόμενη αντοχή και στη σημα-
ντική καθυστέρηση λήψης αποτελεσμάτων γονοτυπικού ελέγχου. Θεραπεία με σταθερό συνδυασμό 

1 Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

2 Κέντρα πρόληψης για τον HIV 
«CheckPoint»

3 Τμήμα Ανοσολογίας-
Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
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ενός δισκίου (STR) χορηγήθηκε στο 66,4% των ατόμων. Σε κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε συμπτω-
ματολογία IRIS, πιθανόν λόγω του υψηλού αριθμού CD4+ κατά την έναρξη. Σε 40 (32,3%) ασθενείς έγινε 
αλλαγή σχήματος, κυρίως για απλοποίηση ή πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (62%) (με κυριότερη 
την αλλαγή του TDF σε TAF) και λιγότερο συχνά (30%) για εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, συνήθως 
ήπιων, ή θεραπευτική αποτυχία (8%). Στους 12 μήνες θεραπείας, καταγράφηκε σημαντική άνοδος των 
CD4+, με μέση τιμή 769 cells/μL (SD=346), ενώ δεδομένα ιολογικής καταστολής δεν μπορούν να αναλυ-
θούν λόγω έλλειψης αποτελεσμάτων.

Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη, εκτός από την έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης μέσω της 
ταχείας δοκιμασίας ελέγχου και την άμεση διασύνδεση με τη Μονάδα Λοιμώξεων, παρατηρήθηκε και 
διαχρονική ελάττωση του διαστήματος μεταξύ διάγνωσης και έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής. Στον 
πληθυσμό της μελέτης μας, η αντιρετροϊκή αγωγή υπήρξε καλώς ανεκτή, με ικανοποιητική ανοσολογι-
κή ανταπόκριση, ενώ οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν κυρίως στη βελτιστοποίηση της 
θεραπείας και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

ΔΑ22

Επιτυχής ιολογική ανταπόκριση σε ασθενή με HIV/HCV 
συλλοίμωξη και προηγηθείσα θεραπευτική αποτυχία 
σχήματος με αναστολέα της πρωτεΐνης NS5A του HCV
Α. Συρίχα, Β. Σακκά, Δ. Λουλάκης, Ν. Τσόγκας, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Χίνη

Εισαγωγή: Οι νεότερες θεραπείες με αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (Direct-Acting Antivirals, DAAs) 
έναντι της ηπατίτιδας C αποτελούν μια πραγματική πρόκληση σε ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης επιτυχούς ιολογικής ανταπόκρισης ασθενούς με HIV/HCV συλλοί-
μωξη και προηγηθείσα θεραπευτική αποτυχία σχήματος με αναστολέα της πρωτεΐνης NS5A του HCV.

Περιγραφή Περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, πρώην χρήστη εξαρτησιογόνων ενδοφλέ-
βιων ουσιών και οινοπνεύματος, με HIV/HCV συλλοίμωξη γνωστή από το 1988, χωρίς παρακολούθηση 
έως το 2000. Κατά την έναρξη της παρακολούθησης διαπιστώθηκε HIV λοίμωξη σταδίου C3 (PCP) με 
ναδίρ CD4+ 61 cells/μL. Ο ασθενής λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία από το 2000 και η τρέχουσα αγωγή 
του περιλαμβάνει συνδυασμό TDF/FTC/RAL με πλήρη ιολογική, αλλά χωρίς την αναμενόμενη ανοσολο-
γική, ανταπόκριση (τιμή CD4+ <200 cells/μL). Όσον αφορά στην HCV λοίμωξη, ήταν γονοτύπου 3a, με 
HCV RNA >15.000.000 IU/ml, ιστολογικού σταδίου 5 και τάξης A κατά Child-Pugh, με MELD score 11 και 
σημεία υπερσπληνισμού (κυτταροπενίες). Το 2001 ξεκίνησε αγωγή με peg interferon και ριμπαβιρίνη, η 
οποία διεκόπη λόγω μυελοτοξικότητας και έκθυσης κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος με θετική δερ-
ματική δοκιμασία ριμπαβιρίνης. Έκτοτε, ο ασθενής αρνήθηκε επανειλημμένως τη χορήγηση αντι-HCV 
αγωγής. Το 2015, η προσθήκη των DAAs στη θεραπευτική φαρέτρα οδήγησε στην απόφαση επανέναρ-
ξης αγωγής έναντι του HCV. Ο ασθενής παρουσίαζε, πλέον, μη αντιρροπούμενη κίρρωση (ελαστογρα-
φία: 27,7 kPa), με κιρσούς οισοφάγου και επιδείνωση των κυτταροπενιών. Λαμβάνοντας υπόψιν κατά 
τον σχεδιασμό της θεραπείας τον γονότυπο, την παρουσία κίρρωσης και τη συλλοίμωξη, το σχήμα 
εκλογής, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών εκείνης της εποχής, ήταν ο συνδυασμός sofosbuvir-dacla-
tasvir-ribavirin (SOF-DCV-RBV). Εντούτοις, λόγω της προηγηθείσας αλλεργίας στη ριμπαβιρίνη, χορηγή-
θηκε το σχήμα SOF-DCV επί 12 εβδομάδες και στο πέρας της αγωγής το HCV RNA κατέστη μη ανιχνεύ-
σιμο. Ωστόσο, 24 εβδομάδες μετά, διαπιστώθηκαν ιολογική υποτροπή με HCV RNA 160.000 IU/ml, αύ-
ξηση τρανσαμινασών και επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας (MELD score 14, ηπατική νόσος τάξης Β 
κατά Child-Pugh). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, επί θεραπευτικής αποτυχίας σχήματος με 
αναστολέα NS5A, συνιστάται η προσθήκη ριμπαβιρίνης και η επιμήκυνση της αγωγής σε 24 εβδομάδες. 
Ακολούθησε απευαισθητοποίηση στη ριμπαβιρίνη και χορήγηση sofosbuvir-velpatasvir-ribavirin επί 24 
εβδομάδες με επίτευξη σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης (SVR, Sustained Virological Response) 12 
εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας.

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
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Συμπεράσματα: Πολλαπλοί παράγοντες δρουν ανασταλτικά στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας με 
DAAs ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη. Οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές, συνδυαζόμενες ενίοτε με 
παλαιότερα αντιικά, έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθεια για καλύτερη αντιμετώπιση της HCV λοί-
μωξης σε αυτόν τον πληθυσμό. 

ΔΑ23

Παρακολούθηση αλλοδαπών ασθενών με HIV λοίμωξη: 
Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου, Δ. Λουλάκης, Α. Συρίχα, Ν. Παπανικόλα, Η. Μπέη, Ν. Κοσμάς, Β. Σακκά, Σ. Καούστου, 
Ν. Μαγκαφάς, Μ. Χίνη

Σκοπός: Καταγραφή επιδημιολογικών και σχετιζόμενων με τη νόσο χαρακτηριστικών αλλοδαπών 
ασθενών με HIV λοίμωξη και αναζήτηση συσχετίσεων με το βαθμό συμμόρφωσης στην ART. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι αλλοδαποί ασθενείς που διαγνώσθηκαν με HIV λοίμωξη 
από 1/1/2000 έως 31/12/2017 στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ. Κατεγράφησαν δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά, το χρονικό διάστημα μεταξύ διάγνωσης και έναρξης ART, το τρέχον αντιρετροϊκό σχήμα, 
ιολογικές και ανοσολογικές παράμετροι και η μηνιαία απώλεια δόσεων των αντιρετροϊκών. Η στατιστι-
κή ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση Microsoft Excel v.2007.

Αποτελέσματα: Από τους 67 αλλοδαπούς, οι οποίοι διαγνώσθηκαν με HIV λοίμωξη την περίοδο της 
μελέτης, παρέμειναν για παρακολούθηση συνολικά 54, 36 άνδρες και 18 γυναίκες, με μέση ηλικία 42,5 
έτη (21-71 έτη, διάμεση 43,5 έτη). 31 (57,4%) ήταν Καυκάσιοι, 16 (29,6%) Αφρικανοί, 5 (9,2%) Ασιάτες και 
2 (3,7%) μικτής φυλετικής προέλευσης. 32 (59,3%) ήταν ευρωπαϊκής προέλευσης, 6 (11,1%) ασιατικής, 15 
(27,8%) αφρικανικής και 1(1,9%) βορειοαμερικανικής. 33 (61,1%) ήταν άγαμοι, 16 (29,6%) έγγαμοι, 3 
(5,6%) διαζευγμένοι και 2 (3,7%) χήροι. Ο μέσος χρόνος διαμονής στην Ελλάδα ήταν 96 μήνες. 3 (5,6%) 
ήταν άστεγοι ενώ 6 (11,1%) διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. 37 (68,5%) ήταν ετεροφυλόφι-
λοι, 14 (25,9%) ομοφυλόφιλοι και 3 (5,6%) αμφιφυλόφιλοι. Η μέση τιμή CD4+ κατά τη διάγνωση ήταν 316 
cells/μL και η μέση τιμή ιικού φορτίου 368.946 copies/ml. Μόνο 1 ασθενής ελάμβανε ART στη χώρα 
προέλευσης. Ο μέσος χρόνος μεταξύ διάγνωσης και έναρξης ART ήταν 38,9 μήνες. Οι ασθενείς ανέφε-
ραν κατά μέσο όρο απώλεια 2,28 δόσεων αντιρετροϊκής αγωγής μηνιαίως και 0,52 ιατρικών εξετάσεων 
ετησίως. 41 (75,9%) είχαν άριστη συμμόρφωση χωρίς απώλεια δόσεων, 5 (9,3%) ανέφεραν απώλεια έως 
δύο δόσεων μηνιαίως ενώ 8(14,8%) απώλεια τουλάχιστον 3 δόσεων.18 ασθενείς παρουσίασαν καιρο-
σκοπική λοίμωξη υπό ART. Καμία μεταβλητή δεν φαίνεται να συσχετίζεται ανεξάρτητα με πλημμελή 
συμμόρφωση. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση διαφαίνεται συσχέτιση της απώλειας δόσεων με την 
κατάχρηση αλκοόλ (OR=12,01, p=0,036, CI 95%: 1,18-122,56) και το άρρεν φύλο (OR=11,04 p=0,05  
CI 95%: 1,01-119,94) ενώ οι ασθενείς από την Αφρική παρουσίαζαν συχνότερα πλημμελή συμμόρφωση. 
Αν και η χρήση STRs δεν φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη συμμόρφωση, αυτή 
βελτιώθηκε μετά τη χορήγηση STR σε 4/8 ασθενείς με κακή συμμόρφωση. 

Συμπεράσματα: Ο πληθυσμός των αλλοδαπών με HIV λοίμωξη αποτελεί μια δύσκολη στην προσέγ-
γιση και τη διαχείριση ομάδα ασθενών. Η αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς τη συμ-
μόρφωση στην αγωγή έχει μεγάλη σημασία για την καλύτερη φροντίδα τους. Στον πληθυσμό της μελέ-
της μας, καταγράφηκε υψηλό ποσοστό άριστης συμμόρφωσης ενώ η κατάχρηση αλκοόλ, το άρρεν 
φύλο και η αφρικανική προέλευση έτειναν να συσχετίζονται με πτωχή συμμόρφωση. Τέλος, η χορήγη-
ση STRs φαίνεται να βελτιώνει τη συμμόρφωση σε επιλεγμένους ασθενείς.

Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
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ΔΑ24

HIV λοίμωξη και σύφιλη: Νεότερα δεδομένα από την 
εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος,1 Φ. Στεργίου,1 Α. Συρίχα,1 Δ. Λουλάκης,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Α. Μουστακλή,1 Π. Πανταζή,2 
Α. Πλατανιά,2 Κ. Τσιβεριώτης,2 Β. Μπάκα,2 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Η μελέτη των περιστατικών σύφιλης σε μία ομάδα ασθενών με HIV λοίμωξη και η καταγρα-
φή επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, ανοσολογικών και ιολογικών παραμέτρων, κλινικών εκδηλώσε-
ων και ανταπόκρισης στην αντισυφιλιδική θεραπεία. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Κατά το διάστημα 1/10/2017-30/09/2018, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα 
αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου για σύφιλη στους ασθενείς της Μονάδας Λοιμώξεων του 
Ν.Ε.Ε.Σ. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες και παλαιούς ασθενείς και περιελάμβανε 
ειδικές (EIA IgM και IgG, TPHA ποιοτική και ποσοτική) και μη ειδικές (VDRL – RPR ποιοτική και ποσοτική) 
τρεπονημικές ορολογικές δοκιμασίες.

Αποτελέσματα: Διενεργήθηκε ορολογικός έλεγχος σε 550 ασθενείς, 515 άνδρες και 35 γυναίκες. Κα-
τεγράφησαν 151/550 (27%) ασθενείς με θετικές ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες. Οι 32/151 (21%) είχαν 
θετικές και τις μη ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες. 11/32 (34%) δεν είχαν προηγούμενη θετική δοκιμα-
σία, ενώ οι 21/32 (66%) ελέγχθηκαν στο πλαίσιο περιοδικής επανεκτίμησης της ανταπόκρισης στην 
αντισυφιλιδική θεραπεία. Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες, MSM, με μέση ηλικία 43,2 έτη (25-61). Κατά τη 
διάγνωση της σύφιλης, η μέση τιμή CD4+ ήταν 782 cells/μL (222-1466) και το ιικό φορτίο ήταν μη ανι-
χνεύσιμο σε 2/32 ενώ για τους υπόλοιπους 30 δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή. 31/32 (96,8%) ασθενείς ελάμ-
βαναν cART. Σε 1 ασθενή η σύφιλη και η HIV λοίμωξη διαγνώσθηκαν συγχρόνως. 16/32 (50%) ελέγχθη-
καν λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων. 4 ασθενείς παρουσίασαν ελκωτική βλάβη στα γεννητικά όργανα 
ή στη στοματική κοιλότητα, 4 βλατίδες/ερυθηματώδεις πλάκες στα γεννητικά όργανα, 7 συφιλιδική 
ροδάνθη ή/και χαρακτηριστικό εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα και 1 ασθενής συφιλιδική ροδάνθη, 
ελκωτική βλάβη στη στοματική κοιλότητα και ερυθηματώδη πλάκα πέους. Οι 31/32 (97%) ασθενείς 
έλαβαν 3 εβδομαδιαίες δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης, 2,4 εκατομμύρια IU IM, ενώ 1/32 έλαβε αγωγή 
με δοξυκυκλίνη pos λόγω αλλεργίας στην πενικιλλίνη. 29/32 (90,6%) ασθενείς, για τους οποίους υπήρχε 
διαθέσιμη ορολογική επανεξέταση, ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη θεραπεία. Για τους υπόλοιπους 3/32 
(9,4%) εκκρεμεί ορολογικός επανέλεγχος. 

Συμπεράσματα: Στη Μονάδα μας κατά το τελευταίο έτος, διαπιστώθηκε ότι οι μισοί ασθενείς με σύφιλη 
ήταν ασυμπτωματικοί ενώ το ποσοστό των αναμολύνσεων ήταν διπλάσιο των πρωτολοιμώξεων, γεγονός 
που επιβεβαιώνει ευρήματα παλαιότερων μελετών μας. Η σχολαστική τήρηση μέτρων προφύλαξης κατά 
τη σεξουαλική επαφή και ο τακτικός περιοδικός έλεγχος θεωρούνται απαραίτητοι για τον περιορισμό συλ-
λοιμώξεων και αναμολύνσεων σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου όπως είναι οι MSM με HIV λοίμωξη. 

ΔΑ25

Αλλαγή στο λιπιδαιμικό προφίλ μετά τροποποίηση της 
αγωγής με boosted PI σε DTG
Ε. Δράκου, Μ. Αστρίτη, Κ. Μαρούσης, Ε. Μακρονάσιος, Γ. Ξυλωμένος, Γ. Αδάμης

Εισαγωγή: Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει θετική επίδραση στο λιπιδαιμικό 
προφίλ μετά την αλλαγή της αγωγής από boosted Αναστολείς Πρωτεάσης (PI) σε DTG.

Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη παρατήρησης με σκοπό να συγκρίνου-
με τα λιπιδαιμικά προφίλ των ασθενών πριν και τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αλλαγή της αγωγής από 

1 Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

2 Βιοπαθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
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boosted PI σε DTG. Μελετήθηκαν τα ιατρικά αρχεία 36 ασθενών που πραγματοποίησαν τη μελετώμενη 
αλλαγή στην αντιρετροϊκή τους αγωγή. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, το στάδιο της νόσου, η 
ανοσολογική κατάσταση, η συνολική διάρκεια της νόσησης από HIV και της θεραπείας. Η Ολική Χολη-
στερόλη (Total Cholesterol - TC), η Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (High Density Lipoprotein - HDL-
C), η Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (Low Density Lipoprotein - LDL-C) και τα Τριγλυκερίδια 
(Triglycerides - TGs) καταγράφηκαν πριν και μετά την αλλαγή της αγωγής. 

Αποτελέσματα: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 36 ασθενείς (30 άνδρες και 6 γυναί-
κες), με μέση ηλικία τα 48,5±11,1 έτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο πριν και μετά 
την αλλαγή. Το μέσο χρονικό διάστημα λοίμωξης από τον HIV ήταν 10,3 έτη. Ο μέσος ολικός χρόνος με 
DTG μετά την αλλαγή ήταν 17,5±12,2 μήνες. Ο μέσος όρος CD4 κυττάρων ήταν 769,2±339 κύτ/mm3. 
Εννιά ασθενείς (25%) ήταν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι (στάδιο C3). Οι περισσότεροι ασθενείς (16/36, 
44%) λάμβαναν αγωγή με LPV/RTV πριν την αλλαγή, 10/36 (27%) λάμβαναν ATV/RTV, και 8/36 λάμβαναν 
DRV/RTV. Η μέση μεταβολή στην TC ήταν -10,2±37,8 mg/dl, στη LDL-C ήταν -5,2±37,8 mg/dl, στην HDL-
C 2,32±26,5 mg/dl και στα TGs -9±199,2 mg/dl. Αν και παρατηρήθηκε μια τάση βελτίωσης των τιμών των 
λιπιδίων, οι μεταβολές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι κα-
νείς ασθενής δεν άρχισε να λαμβάνει υπολιπιδαιμική αγωγή μετά την αλλαγή.

Συμπεράσματα: Σε αυτή τη μελέτη, αν και παρατηρήθηκε μια τάση βελτίωσης των τιμών των λιπιδί-
ων, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στατιστικά σημαντική στο λιπιδαιμικό προφίλ μετά την αλλαγή της 
αγωγής με boosted PI σε DTG.

ΔΑ26

Καθυστερημένη διάγνωση χρόνιας ηπατίτιδας σε ασθενείς 
με HIV-HCV συλλοίμωξη
Κ. Θωμάς, Κ. Πρωτοπαπάς, Π. Καζάκου, Δ. Καββαθά, Φ. Πλοιαρχοπούλου, Α. Χούντα, Γ. Ζαμπέτας, 
Χ. Οικονομοπούλου, Χ. Μοσχόπουλος, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος

Σκοπός: Παρά το γεγονός ότι η πρώιμη διάγνωση των ηπατοπαθειών είναι κρίσιμη για την πρόγνω-
ση των ασθενών, σημαντικό ποσοστό ασθενών με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες διαγιγνώσκονται σε προ-
χωρημένο στάδιο ίνωσης. Ανάλογα δεδομένα σε άτομα με HIV-HCV συλλοίμωξη στην Ελλάδα είναι 
περιορισμένα. 

Ασθενείς & Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ατόμων με HIV-HCV συλλοίμωξη που παρακολουθούνται 
στη ΜΕΛ του νοσοκομείου. Καταγράφηκαν επιδημιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και δεδομένα σχετι-
κά με την HIV-HCV συλλοίμωξη κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Ως καθυστερημένη διάγνωση 
χρόνιας HCV ηπατίτιδας (HCV late presentation, HCV-LP) ορίστηκε η παρουσία τουλάχιστον ενός από 
τα ακόλουθα: METAVIR ≥F3 σε βιοψία ήπατος, ηπατική ακαμψία >9,5 kPa σε ελαστογραφία ήπατος, APRI 
(AST to Platelet Ratio Index) >1,5, FIB-4 >3,25. Ακολούθησε σύγκριση των ποιοτικών και συνεχών μετα-
βλητών μεταξύ των ασθενών με και χωρίς HCV-LP.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν αρχικά 142 άτομα με HIV-HCV συλλοίμωξη. Το 82% 
(n=117) ήταν άνδρες, η μέση ηλικία ήταν 36,8±8,7 έτη, 82% (n=116) ελληνικής εθνικότητας, 80% (n=114) 
είχαν ιστορικό χρήσης ενδοφλεβίων ουσιών (το 64% από αυτούς ήταν ενεργοί χρήστες και το 41% βρι-
σκόταν σε θεραπευτικό πρόγραμμα υποκατάστασης οπιοειδών) και 86% (ν=116) διαγνώστηκαν μετά το 
2010. Μόνο το 20% (n=29) εργαζόταν ενώ ιστορικό φυλάκισης και κατανάλωσης αλκοόλ είχε το 32% 
(n=42) και 48% (n=67), αντίστοιχα. Όσο αφορά την HIV λοίμωξη, το 50% (n=69) ήταν HIV-LP [CD4 στη 
διάγνωση (IQR): 350/mm3 (387)], 82% (n=116) τέθηκαν σε ART με μη ανιχνεύσιμο φορτίο να επιτυγχάνε-
ται στο 71% (n=75). Σχετικά με την HCV λοίμωξη, ο πιο συχνοί γονότυποι ήταν ο 3a (42%) και ο 1a (33%) 
(διαθέσιμα στοιχεία από 43 ασθενείς). Η εκτίμηση της HCV-LP ήταν δυνατή σε 113/142 ασθενείς με 
15/113 (10%) να είναι HCV-LP. Οι HCV-LP εμφάνισαν τάση να είναι μεγαλύτερης ηλικίας (39,3 vs 35,8, 
p=0,17), να είναι λιγότερο συχνά IVDU (73% vs 85%, p=0,27) και να έχουν λιγότερο συχνά ιστορικό 

Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
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φυλάκισης (13% vs 35%, p=0,1). Επίσης, ήταν λιγότερο συχνά HIV-LP (33% vs 50%, p=0,2) και είχαν αριθ-
μητικά υψηλότερα CD4 κατά τη διάγνωση [διάμεση τιμή (IQR): 397 (442) vs 350 (333), p=0,4]. To ποσο-
στό των HCV-LP που διαγνώστηκαν πριν το 2010 ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με 
αυτούς που διαγνώστηκαν μετά το 2010 (33% vs 11%, p=0,03). 

Συμπεράσματα: Σχεδόν 90% των ασθενών με HIV-HCV συλλοίμωξη διαγνώσθηκαν μετά το 2010, 
ενώ 1 στους 10 διαγνώστηκαν καθυστερημένα με χρόνια HCV λοίμωξη. Οι ασθενείς με συλλοίμωξη που 
διαγνώσθηκαν την τελευταία 8ετία, εμφάνιζαν σε χαμηλότερο ποσοστό προχωρημένη ηπατοπάθεια 
(HCV-LP), γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στα προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης της HIV λοί-
μωξης σε IVDU.

Βιβλιογραφία:
1.  Mauss S, Pol S, Buti M, Duffell E, Gore C, Lazarus JV, der Grient HL, Lundgren J, Mozalevskis A, Raben D, Schatz E, Wiktor S, 

Rockstroh JK; European consensus working group on late presentation for Viral Hepatitis Care. Late presentation of chronic 
viral hepatitis for medical care: a consensus definition. BMC Med. 2017 May 3;15(1):92.

2.  Hansen JF, Hallager S, Øvrehus A, Weis N, Brehm Christensen P, Pedersen C. Late Presentation for Care Among Patients With 
Chronic Hepatitis C: Prevalence and Risk Factors. Open Forum Infect Dis. 2017 Nov 22;5(1):ofx257.

ΔΑ27

Χρήση tenofovir alafenamide (TAF) σε αγωγή προφύλαξης 
μετά από πιθανή έκθεση σε HIV: Παρουσίαση περιστατικού
Α. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, Φ. Κούλης, Ά. Πεφάνης

Εισαγωγή: Η προφύλαξη μετά την έκθεση [Post-exposure prophylaxis (PEP)] είναι η χορήγηση αντιρε-
τροϊκής αγωγής σε άτομα HIV-αρνητικά που εκτέθηκαν στον ιό είτε επαγγελματικά είτε με τη σεξουαλική 
επαφή. Η έγκαιρη, ιδανικά μέσα στο πρώτο 24ωρο, χορήγηση PEP για διάστημα 28 ημερών, εμποδίζει 
επιτυχώς τη μόλυνση από τον HIV. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΑCS Guidelines V9.1-2018) προ-
τείνεται ο συνδυασμός TDF/FTC με αναστολέα ιντεγκράσης ή αναστολέα πρωτεάσης για 4 εβδομάδες. 

Σκοπός - Περιγραφή Περιστατικού: Εργαζόμενη ως καθαρίστρια σε Δήμο του Λεκανοπεδίου Αθη-
νών, 48 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ μετά από αναφερόμενο νυγμό από βελόνα, κατά την εργασία της σε 
εξωτερικό χώρο (πάρκο), όπου συχνάζουν χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Αναφέρει ότι η βελόνα ήταν 
εμφανώς χρησιμοποιημένη, ενώ η ίδια έφερε τραύμα με λύση της συνέχειας του δέρματος στην άκρα 
χείρα. Από το ατομικό αναμνηστικό: ρευματοειδής αρθρίτιδα υπό λεφλουνομίδη και τμηματική εστιακή 
σπειραματοσκλήρυνση με λευκωματουρία επιπέδου νεφρωσικού συνδρόμου προ έτους, για την οποία 
έλαβε κορτικοειδή μέχρι και προ 6μηνου. Έγινε έλεγχος για HIV που απέβη αρνητικός, και έλεγχος ηπα-
τιτίδων, όπου φάνηκε ότι η ασθενής δεν είχε αντισώματα έναντι ηπατίτιδας Β. Έλαβε iv υπεράνοση γ-
σφαιρίνη για την ηπατίτιδα Β και αποφασίστηκε η χορήγηση PEP. Λόγω της προϋπάρχουσας νεφρικής 
νόσου θεωρήθηκε επισφαλής η χορήγηση TDF, ενώ ο εναλλακτικός και γενικά μη προτιμητέος συνδυ-
ασμός ZDV/3TC ως backbone δεν χορηγήθηκε λόγω των πολλαπλών ανεπιθύμητων ενεργειών της 
zidovudine (black box warning), συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου οξέωσης. Προτιμήθηκε να χορη-
γηθεί ο νεότερος και ασφαλέστερος συνδυασμός που περιλαμβάνει TAF και αναστολέα ιντεγκράσης 
(TAF/FTC/EVG/c) αν και δεν περιλαμβάνεται στα ενδεικνυόμενα για PEP σχήματα. 

Αποτελέσματα: Το άτομο ανέχθηκε άριστα τη χορηγηθείσα προφυλακτική αντιρετροιϊκή αγωγή με TAF/
FTC/EVG/c, χωρίς να αναφερθούν ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας ή της 
λευκωματουρίας με την ολοκλήρωση της αγωγής. 1 και 4 μήνες μετά το ατύχημα παρέμεινε HIV αρνητική.

Συμπεράσματα: Η τενοφοβίρη σε μορφή TAF, μπορεί να αποτελέσει ασφαλή εναλλακτική επιλογή 
για προφύλαξη μετά από έκθεση στον HIV, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό νεφρικής νόσου. Ωστόσο η 
χρήση της ως PEP σε ευρεία κλίμακα θα πρέπει να τεκμηριωθεί από συγκριτικές προοπτικές μελέτες.

Παθολογική Κλινική,  
Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
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ΔΑ28

Προτεινόμενη μορφή παρουσίασης: Κοκκιωματώδης 
αντίδραση στην περιοχή τοποθέτησης ενθεμάτων 
σιλικόνης σε γυναίκα με HIV+ λοίμωξη
Κ. Πρωτοπαπάς,1 Κ. Θωμάς,1 Β. Παπακώστα,2 Χ. Μοσχόπουλος,1 Ν. Τζιώλος,1 Γ. Τσιούλος,1 Θ. Μαράντος,1 
Χ. Οικονομοπούλου,1 Γ. Ζαμπέτας,1 Δ. Καββαθά,1 Α. Παπαδόπουλος,1 Α. Αντωνιάδου 1

Εισαγωγή: Τα άτομα με ΗIV λοίμωξη υποβάλλονται συχνά σε επεμβάσεις κοσμητικής ιατρικής για τη 
διόρθωση της λιποατροφίας που προκαλούσαν τα παλαιότερα αντιρετροϊκά σκευάσματα. 

Σκοπός: Περιγράφουμε την περίπτωση HIV+ γυναίκας που εμφάνισε κοκκιωματώδη αντίδραση στην 
περιοχή όπου είχαν τοποθετηθεί εμφυτεύματα σιλικόνης προ 8ετίας.

Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα με γνωστή HIV λοίμωξη από το 1985, που παρακολουθείται από 
τη ΜΕΛ του Νοσοκομείου μας την τελευταία 10ετία, προσήλθε με αιφνίδιας έναρξης αμφοτερόπλευρη 
διόγκωση ρινοπαρειακών περιοχών (βλ. εικόνα). Από το ιστορικό της σημειώνεται η τοποθέτηση προ 
8ετίας σιλικονούχων ενθεμάτων στην περιοχή. Εκτιμήθηκε από ομάδα ειδικών (δερματολόγο, αλλεργι-
ολόγο και γναθοχειρουργό). Υποβλήθηκε σε MRI σπλαχνικού κρανίου που ανέδειξε εξοίδηση του κυτ-
ταρολιπώδους ιστού άμφω. Ακολούθησε λήψη βιοψίας από την περιοχή που ανέδειξε εικόνα λιποφαγο-
κοκκιωματώδους αντίδρασης. Η εικόνα αποδόθηκε σε όψιμη κοκκιωματώδη αντίδραση στην τοποθέ-
τηση σιλικονούχων ενθεμάτων και αποφασίστηκε η ασθενής να αντιμετωπιστεί με τοπική έγχυση κορ-
τικοστεροειδών και χορήγηση μινοκυκλίνης από του στόματος. Η ασθενής ανταποκρίθηκε άμεσα στην 
πιο πάνω αγωγή. 

Συμπέρασμα: Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των αντιδράσεων τύπου ξένου σώματος στα 
ενθέματα που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση της λιποατροφίας, συμβαίνουν τους πρώτους μή-
νες μετά την τοποθέτησή τους, δεν αποκλείεται και η όψιμη εμφάνισή τους. Οι γιατροί που ασχολού-
νται με την HIV λοίμωξη πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτή την οντότητα και να την περιλαμβάνουν 
στη διαφοροδιάγνωση.

Δ’ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γναθοπροσωπική Κλινική, 
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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Ε. Δασκαλάκης 41
Ν. Δέδες 38, 54
Α. Δελτσίδου 11
Μ. Δεσποτίδης 13
Ι. Δούμας 34
Β.-Μ. Δραγώνα 27, 56, 57
Ε. Δράκου 60
Σ. Δριμής 35
Α. Ευαγγελίου 31, 40
Γ. Ζαμπέτας 61, 63
Γ. Ζάχου 12
Π. Ζεμπεκάκης 28, 29, 31, 40
Μ.-Π. Ζώρζου 54
Μ. Ζώτου 27, 56, 57
Μ. Ηγουμενίδης 56
Π. Ηλιόπουλος 37
Κ. Θωμάς 61, 63
Α. Ίσαρη 32, 45
Δ. Καββαθά 32, 61, 63
Ά. Καβούρη 6
Π. Καζάκου 61
Α. Καΐκης 26, 32
Κάκαλου Ε. 7, 21, 25, 35

Κάκαλου Χ.-Α. 25
Ζ. Κακότα 39
Γ. Καλαμίτσης 36, 37
Λ. Κανελλοπούλου 39
Ε. Καντζηλάκη 32
Σ. Καούστου 27, 34, 59
Ν.Ν. Καραμανώλης 12
Σ. Καραπατάνης 32
Σ. Καρατζούνη 50
Ε. Καρυπίδου 31, 40
Β. Καψιμάλη 41
Σ. Κλουδάς 62
Μ. Κολιονίκα 52
Π. Κολλάρας 29, 31, 40
Α. Κοντός 32
Κ. Κορδοπάτη-Ζήλου 54
Ν. Κοσμάς 18, 34, 59
Ο. Κοσμοπούλου 32
Φ. Κούλης 62
Σ. Κουρκουντή 32, 35, 41
Ξ. Κουφομιχάλη 53
Δ.Π. Κοφτερίδης 17
Χ. Κρασίδης 39
Ε. Κρεμασμένου 57
Ε. Κρομμύδα 21
Ε.-Γ. Κωστάκη 35
Ε. Κωστής 14, 32
Μ. Λαδά 32, 35
Μ.Κ. Λαζανάς 28, 32, 34, 35
Σ. Λημναίος 35
Χ. Λιάκου 1
Α. Λιθοξόπουλος 29, 40
Α. Λιονή 28, 34
Δ. Λουλάκης 58, 59, 60
Π. Λουρίδα 62
Ν. Μαγκαφάς 34, 35, 56, 58, 59, 60
Σ. Μάινας 44, 50
Ε. Μακρονάσιος 26, 60
Ά. Μαλακού 54
Α. Μάλλιος 62
Ε. Μαλτέζος 20, 35
Μαλτσάν Τζελάλ 20
Σ. Μάμαλης 31, 40
Π. Μαντά 21
Κ. Μαντζαβίνου 21
Χ. Μαραγκοζίδης 39
Θ. Μαράντος 63
Α. Μαργαρίτη 28
Ι. Μαρής 54
Κ. Μαρούσης 60
Ζ. Μάτσου 11
Μ. Μέλιου 28, 34, 56, 59
Σ. Μεταλλίδης 28, 29, 31, 32, 35, 40
Β. Μηλιώνης 25
Τ. Μιμίκου 43
Π. Μιστυλής 50
Χ. Μοσχόπουλος 61, 63
Α. Μουστακλή 28, 56, 60
Β. Μπάκα 60
Δ. Μπασούλης 4, 51, 53
Η. Μπέη 28, 56, 59
Α. Μπίσια 56, 57
Μ. Μπομπολή 13, 28
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Φ. Μπόμπος 13
Γ. Μπουλμέτης 32
Ε. Μυλωνά 42, 43, 44, 50
Κ. Μυλωνά 54
Σ. Νανούδης 40
Γ. Νικολόπουλος 39
Λ. Νικολοπούλου 13
Θ. Νιτσοτόλης 15, 50
Χ. Νίχλος 42, 43, 44
Μ. Νόνη 1
Χ. Ντάφλος 11, 28, 34, 56, 60
Ά.-Μ. Ξανθοπούλου 20
Γ. Ξυλωμένος 26, 35, 60
Χ. Οικονομοπούλου 61, 63
Φ. Οικονόμου 32
Ν. Παΐσιος 26
Π. Παναγόπουλος 20, 32, 35
Κ. Πανταβού 39
Π. Πανταζή 60
Ν. Πανταζής 7, 35
Μ. Πάντζαλης 56
Ε. Παντικίδη 42, 43, 44, 50
Μ. Παπαγιάννη 29, 31, 40
Δ. Παπαδάκης 19
Γ. Παπαδοπετράκης 3, 39
Α. Παπαδόπουλος 35, 61, 63
Γ. Παπαδοπούλου 57
Μ. Παπαδοπούλου 11, 38, 39, 51, 53, 54
Δ. Παπάζογλου 20
Χ. Παπαθανασίου 52
Γ. Παπαθεοδωρίδης 36, 37, 53
Μ. Παπαϊωάννου 28
Β. Παπακώστα 63
Ν. Παπανικόλα 59
Β. Παπαρίζος 5, 35, 41
Ε. Παπαρίζου 41
Β. Παπασταμόπουλος 25, 35, 42, 43, 44, 50
Δ. Παρασκευά 22, 32, 35, 37, 45, 47, 

50
Δ. Παρασκευής 35, 36, 37, 38, 54
Σ. Πατρινός 22, 32, 45, 47
Κ. Πετράκη 32
Β. Πετράκης 20
Π. Πετρίκκος 15, 32
Ά. Πεφάνης 62
Ε. Πεχλιβανίδου 11
Ε. Πικουλής 25
Δ. Πιλάλας 28, 35
Ν. Πιτσούνης 13, 56
Α. Πλατανιά 60
Φ. Πλοιαρχοπούλου 61
Γ. Πλουμίδης 32
Μ. Πολίτη 54
Α. Πούλιος 2, 3, 39
ΚΦ. Πούχνερ 43
Κ. Πρωτοπαπάς 39, 61, 63
Μ. Πύλλη 22, 32, 37, 45

Β. Ραφτόπουλος 11, 32, 45
Θ. Ρέτσας 41
Δ. Ρηγόπουλος 41
Θ. Ρόζενμπεργκ 21
Σ. Ρούσσος 36, 37, 38, 54
Β. Σακκά 27, 28, 56, 57, 58, 59
Ε. Σαμπατάκου 32, 35
Β. Σαμπεθάι 39
Λ. Σκούρα 28, 29, 35
Α. Σκουτέλης 35
Ε. Σούμπουρου 50
Β. Σπούλου 32
Α. Σπύρου 26
Α. Σταματιάδης 25
Φ. Στεργίου 60
Α. Συρίχα 58, 59, 60
Β. Σύψα 36, 37, 38, 54
Ν.Β. Σύψας 35
Ά. Τερζίδης 6
Δ. Τζάλας 27, 56, 57
Κ. Τζιόμαλος 31, 40
Ν. Τζιώλος 63
Ι. Τζούτζας 14
Χ. Τότσικας 43, 44
Γ. Τουλούμη 35
Α. Τραμπέλη 25
Ό. Τσαχουρίδου 28, 29, 31, 35, 40
Γ. Τσεκές 27
Γ. Τσιακαλάκης 56, 57
Χ. Τσιάρα 22, 32
Κ. Τσιβεριώτης 60
Γ. Τσιούλος 63
Ν. Τσόγκας 58
Χ. Τσορού 43
Σ. Φερούς 54
Ε. Φλούντζη 36
Ε. Φραγκίσκου 25
Ε. Φριλίγκου 50
Σ. Χαϊκάλης 37
Ι. Χαλιορή 54
Σ. Χάνος 38, 39, 54, 56, 57
Ά. Χατζάκης 35, 36, 37, 38, 54
Δ. Χατζηδημητρίου 28, 29, 35
Ε. Χατζηθεοδώρου 11, 22, 37, 45
Χ. Χατζηθεοδώρου 32
Ά. Χατζιήκου 39
Φ. Χατζοπούλου 28
Μ. Χίνη 27, 28, 34, 35, 56, 57, 

58, 59, 60
Ε. Χολόγγιτας 53
Α. Χούντα 61
Ε. Χριστάκη 39
Θ. Χρυσανθίδης 29, 31, 40
Γ. Χρύσος 32, 35, 50
Η. Χύτας 29, 31
Μ. Ψυχογυιού 32, 35, 36, 37, 38, 39, 

51, 53, 54
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό.  
και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ: 14.213,30 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη  
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555
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