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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»
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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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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 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
AIDS που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 28 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2019. 

Στο φετινό συνέδριο τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή έχουν καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση ενός προγράμματος που θα καλύπτει τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της αντιμετώπισης της 
HIV λοίμωξης. Στόχο αποτελεί η ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, ώστε να γίνουν 
κοινωνοί έγκυρων και επικαιροποιημένων γνώσεων, σε μια προσπάθεια για την άρση των 
προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του στίγματος.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται 
με την HIV λοίμωξη, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την προστασία ευάλωτων ομάδων 
και μετακινούμενων πληθυσμών, ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών, πολίτες με 
υπευθυνότητα και ευαισθησία, και τους καλούμε να ενώσουν τα χέρια απέναντι στην ασθένεια, 
και να δώσουν δυναμικό παρόν στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, ένα συνέδριο που 
κυριαρχείται από το μήνυμα: «Ευ ζην με ή χωρίς τον HIV».

Οι πρόοδοι στο πεδίο της HIV Λοίμωξης/AIDS είναι συνεχείς και εντυπωσιακές και ο στόχος 
του «90-90-90» φαίνεται είναι εφικτός στο κοντινό μέλλον. Δίνεται πλέον ιδιαίτερη σημασία 
και προσπάθεια στην επίτευξη του νέου στόχου, για το τέταρτο «90» της διασφάλισης της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με τον ιό.

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.  
του Συνεδρίου

Μαρία Γκίκα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Μάριος Κ. Λαζανάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 31ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

09:00-10:30 Κλινικό Φροντιστήριο για Επαγγελματίες Υγείας και Ψυχοκοινωνικούς Επιστήμονες  
(Διαδραστική Συνεδρία)

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στις σημερινές προκλήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της HIV 
λοίμωξης
Συντονιστές: Λ. Νικολοπούλου, Β. Ραφτόπουλος
Ομιλητές: Α. Καβούρη, Χ. Ντάφλος, Π. Ράμμου, Ν. Πιτσούνης, Κ. Συντελή

10:30-11:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ό. Κοσμοπούλου, Α. Λουρίδα

EA01
Προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή μετά την έκθεση: Η εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Δ. Τζάλας, Μ. Μέλιου, Μ. Πάντζαλης, Χ. Ντάφλος, Μ. Μπομπολή, Α. Μουστακλή, Σ. Καούστου, Ν. Μαγκαφάς, 
Φ. Στεργίου, Δ. Αβράμη, Α. Λιονή, Μ. Χίνη

EA02
PrEP-ουσα προφύλαξη από HIV λοίμωξη: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ν. Σιμιτζής, Κ. Ζαγοριανός, Β. Νταούλα, Σ. Ζιώγα 

EA03
Εκτίμηση του τρόπου μετάδοσης της HIV-1 λοίμωξης σε άτομα με διαφορετικό χρόνο διάγνωσης 
στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη, Σ. Λημναίος, Γ. Αδάμης, Γ. Ξυλωμένος, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Μ.Κ. Λαζανάς, Σ. Πατρινός,  
Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου, Β. Παπασταμόπουλος, Δ. Χατζηδημητρίου, Ε. Κάκαλου, Δ. Καββαθά,  
Α. Παπαδόπουλος, Κ. Πρωτοπαπάς, Μ. Ψυχογυιού, Δ. Μπασούλης, Δ. Πιλάλας, Δ. Παρασκευά, Γ. Χρύσος,  
Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Ε. Σαμπατάκου, Β. Μπολάνος, Ν. Σύψας, Μ. Λαδά, Ε. Μπαρμπουνάκης,  
Ε. Καντζηλάκη, Π. Παναγόπουλος, Β. Πετράκης, Σ. Δριμής, Γ. Μαγιορκίνης, Λ. Σκούρα, Β. Σύψα, Ά. Χατζάκης, 
Δ. Παρασκευής

EA04
Εκτίμηση του χρονικού διαστήματος διάγνωσης αναφορικά με τη μετάδοση της HIV-1 λοίμωξης 
στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη, Σ. Λημναίος, Γ. Αδάμης, Γ. Ξυλωμένος, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Μ.Κ. Λαζανάς, Σ. Πατρινός, 
Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου, Β. Παπασταμόπουλος, Δ. Χατζηδημητρίου, Ε. Κάκαλου, Α. Αντωνιάδου, 
Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Δ. Μπασούλης, Δ. Πιλάλας, Δ. Παρασκευά, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος,  
Σ. Κουρκουντή, Ε. Σαμπατάκου, Β. Μπολάνος, Ν. Σύψας, Μ. Λαδά, Ε. Μπαρμπουνάκης, Ε. Καντζηλάκη,  
Π. Παναγόπουλος, Β. Πετράκης, Σ. Δριμής, Λ. Σκούρα, Β. Σύψα, Ά. Χατζάκης, Δ. Παρασκευής

EA05
Καταρράκτης φροντίδας του HIV σε 11 ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του 2016 συνολικά και ανά 
ομάδα κινδύνου: Τι έχουμε επιτύχει;
Γ. Βουρλή, Δ. Παρασκευά, Σ. Πατρινός, T. Noori, K. Porter, J. Begovac, V. Delpech, E. Girardi, B. Gunsenheimer-
Bartmeyer, V. Hernando, N. Obel, A. van Sighem, A. Sönnerborg, V. Supervie, R. Zangerle, Γ. Τουλούμη,  
εκ μέρους του European HIV Continuum of Care Working Group

EA06
Παραμένει αυξημένη η μετάδοση HIV μεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Αθήνα 
μετά την επιδημία του 2011; Αποτελέσματα από κοορτή χρηστών που συμμετέχουν στα 
Προγράμματα Αριστοτέλης (2012-2013) και Αριστοτέλης HCV-HIV (2018-2019)
Σ. Ρούσσος, Δ. Παρασκευής, Γ. Καλαμίτσης, Μ. Ψυχογυιού, Ε. Φλούντζη, Ά. Χατζάκης, Β. Σύψα

EA07
Συχνότητα HIV λοίμωξης και των συλλοιμώξεων της με ηπατίτιδα Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς
Τ. Πίτσια, Ι. Δανιήλ, Ε. Λάσκος, Μ. Μπαλαχούτη, Β. Βούλγαρης, Β. Μαμάκου, Δ. Κραβαριώτου,  
Κ. Μεσολογγίτης, Ν. Τζουράς, Μ. Γεωργιάδου, Σ. Χαρπαντίδης, Α. Δημητριάδης, Δ. Νεαμονιτού

EA08
Διακρατικό Πρόγραμμα TransR: Συμμετοχή τρανς γυναικών που εργάζονται στο σεξ στην 
υλοποίηση ερευνών και εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα
Μ. Ξανθάκη, Ά. Κουρουπού, Σ. Αρσένη, Α. Πούλιος, Α. Μανωλοπούλου, Γ. Κουνάνης, Ι. Αβραμίδης, Γ. Κουρής, 
Β. Σαμπεθάι

EA09
«Chems4EU»: Μελέτη που περιγράφει τη χρήση chemsex σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, στους ΑΣΑ που 
παρακολουθούνται σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων: Τα ελληνικά δεδομένα
Κ. Πρωτοπαπάς, Χ. Οικονομοπούλου, Κ. Θωμάς, Δ. Καββαθά, Χ. Μοσχόπουλος, Π. Φράγκου, Θ. Μάραντος, 
Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου

11:30-12:00 Διάλειμμα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 31ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

12:00-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Επιστρέφοντες συνοδοιπόροι: ΗΙV και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
Προεδρείο: Σ. Κουρκουντή, Μ. Λαδά

• Σύφιλη: Β. Παπαρίζος
• LGV, γονόρροια, χλαμύδια: Β. Βασάλου

13:00-13:30 Διάλεξη: ΗΙV σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου 
Πρόεδρος: Ν. Δέδες
Ομιλήτρια: Μ. Παπαδοπούλου

13:30-15:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV - Γυναίκες και παιδιά 
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Β. Σπούλου

• Εγκυμοσύνη και αντιρετροϊκή θεραπεία: Κ. Παπανικολάου
• Οικογενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη: Π. Λουρίδα
•  H επίδραση της ΗΙV λοίμωξης στην ποιότητα ζωής του οροθετικού εφήβου: Μ. Νόνη

15:00-15:30 Διάλειμμα

15:30-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόληψη και διάγνωση της HIV λοίμωξης 
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Χ. Μιχαηλίδης

•  HIV testing και self-testing - Κατευθυντήριες οδηγίες και νέες εξελίξεις: K. Ακινόσογλου
•  Προγράμματα HIV-testing στην Ελλάδα: Χ. Τσιάρα
•  HIV-testing σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών: Β. Σύψα

17:00-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και εξαρτήσεις - Μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές
Προεδρείο: Γ. Πλουμίδης, Ν. Συμεωνίδης

• Κάπνισμα και αλκοόλ: Θ. Χρυσανθίδης
• Οπιοειδή και Chemsex: Δ. Καββαθά

18:00-18:30 Διάλειμμα

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Τι νεότερο στη θεραπεία και παρακολούθηση της HIV λοίμωξης 
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Σκουτέλης

•  Επιλογές αντιρετροϊκής θεραπείας: Β. Σακκά
•  Νέες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση, συμμόρφωση και ανίχνευση αντοχής:  

Δ. Χατζηδημητρίου
•  Θεραπεία μακράς δράσης: Π. Παναγόπουλος

Παράλληλη Συνεδρία

13:00-15:00 Φροντιστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών Επιστημών Υγείας 
(Διαδραστική Συνεδρία)

Προεδρείο: Ε. Σαμπατάκου, Ο. Τσιτσιλώνη, Κ. Ακινόσογλου, Α. Παπαδόπουλος

Κύκλος ζωής και παθογένεια του HIV: Α. Παπαλάμπρου, Α. Τσαούση
Διάγνωση HIV λοίμωξης - Πρωτολοίμωξη: Π. Δαουτάκος
Καιροσκοπικές λοιμώξεις στο AIDS: Ε. Λιάτσου, Α.Ε. Λιαποδημήτρη 
Αντιρετροϊκή θεραπεία (αρχές και φάρμακα): Α. Πουρνάρας
Αντιμετώπιση μετά από έκθεση: Α. Παπανικολάου
Πρόοδος για τη δημιουργία εμβολίου για τον HIV: Α. Μαΐς, Π. Γεωργίου
Νεότερες εξελίξεις για την ίαση από τον ΗΙV: Κ. Γιατράς, Δ. Δημάκης
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09:00-10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
Προεδρείο: Κ. Κατσιμπρής, Γ. Μπουλμέτης

EA10
Αντιρετροϊκή αγωγή βασισμένη σε Tenofovir Alafenamide (TAF): Μια νέα θεραπευτική πανάκεια;
Β. Πετράκης, Σ. Παπαχρήστου, Π. Παναγόπουλος, Γ. Τρυψιάνης, Μ. Μπαλτατζίδου, Ν. Παπάνας, 
Δ. Παπάζογλου

EA11
Εξέλιξη της συχνότητας πρώιμης σύφιλης και γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Β. Βασάλου, Ε. Δασκαλάκης, Ε. Παπαρίζου, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος

EA12
Αντιγονοειδική άνοση απάντηση σε ασθενείς με HIV-σχετιζόμενη μη νεοπλασματική 
λεμφαδενοπάθεια: Ενδείξεις από τη μελέτη του ρεπερτορίου του Τ κυτταρικού υποδοχέα
Κ. Γεμενετζή, Σ. Γκαγκαρίδου, Φ. Ψωμόπουλος, Ε. Βλαχονικόλα, Α. Αγαθαγγελίδης, Χ. Γαλιγαλίδου,  
Κ. Πασέντσης, Σ. Μεταλλίδης, Τ. Κολέτσα, Κ. Σταματόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Α. Χατζηδημητρίου

EA13
Μεγαλώνοντας με τον HIV: Συννοσηρότητες, πολυφαρμακία και ο ρόλος του ιατρού της Μονάδας 
Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου, Δ. Τζάλας, Δ. Λουλάκης, Χ. Ντάφλος Ι. Βρεττός, Β. Σακκά, Ν. Μαγκαφάς, Ν. Πιτσούνης, Α. Λιονή, 
Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

EA14
Εκτίμηση δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας με τη χρήση υπερηχογραφίας ακουστικών 
ψηφίδων σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους με HIV λοίμωξη
Δ. Μπασούλης, Χ. Καπέλιος, Μ. Μπόνου, Ε. Αθανασιάδη, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Μασούρα, Ι. Μπαρμπετσέας, 
Μ. Ψυχογυιού

EA15
Επαγγελματική έκθεση σε αίμα ή βιολογικά υγρά με HIV λοίμωξη εργαζομένων του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών: Αποτελέσματα καταγραφής δέκα πέντε ετών
Λ. Λεωνίδου, Ά. Χονδρολέου, Γ. Μπαντούνα, Α. Λέκκου, Σ. Ασημακόπουλος, Μ. Μαραγκός

EA16
Λεμφώματα και HIV λοίμωξη. Η εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Λ. Λεωνίδου, Π. Κατσαούνη, Α. Κουράκλη, Α. Συμεωνίδης, Μ. Μαραγκός, Χ. Γώγος

EA17
Η επίδραση της αντιρετροϊκής αγωγής στους δείκτες καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε 
πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με HIV λοίμωξη: Mια πιλοτική μελέτη
Π. Φράγκου, Ε. Τριανταφυλλίδη, Ι. Οικονομίδης, Δ. Καββαθά, Κ. Πρωτοπαπάς, Δ. Μπενάς, Ι. Θύμης, 
Χ. Οικονομοπούλου, Γ. Κωστέλη, Χ. Μοσχόπουλος, Κ. Θωμάς, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος
EA18
Ασθενείς με συλλοίμωξη HIV και φυματίωσης στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Π. Λουρίδα, Α. Αργυράκη, Β. Χατζησταματίου, Ε. Σιδεράκης, Π. Οικονόμου, Α. Γκομίνη, Α. Μάλλιος,  
Ά. Πεφάνης

EA19
Λοιμώξεις αναπνευστικού από Pneumocystis jirovecii (PJP): Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και 
έκβαση σε HIV(+) άτομα που παρακολουθούνται στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος
Α. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Π. Οικονόμου, Α. Γκομίνη, Β. Χατζησταματίου, Ε. Σιδεράκης, Σ. Κλουδάς, 
Ά. Πεφάνης

10:30-11:30 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και ογκογένεση: Μια πολυδιάστατη αλληλεπίδραση 
Προεδρείο: Γ.Λ. Δαΐκος, Π. Νικολαΐδης

• HIV σχετιζόμενη ογκογένεση: Μ. Παπαϊωάννου
• Μη σχετιζόμενη HIV-ογκογένεση: Θ. Μακατσώρης

11:30-12:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Mεγαλώνοντας με τον HIV: Αναδυόμενοι προβληματισμοί 
Προεδρείο: Ε. Κωστής, Γ. Χρύσος

• Παχυσαρκία: Σ. Ασημακόπουλος
• Γήρας και εκφύλιση ΚΝΣ: Γ. Ξυλωμένος

12:30-13:00 Διάλειμμα
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13:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και μετακινούμενοι πληθυσμοί
Προεδρείο: Γ. Παναγιωτακόπουλος, Ε. Σαμπατάκου

• HIV και άτομα αλλοδαπής εθνικότητας: Ε. Κάκαλου
•  PHILOS: Πρόγραμμα επείγουσας υγειονομικής απόκρισης για την προσφυγική κρίση: Χ. Μπότση
• Αντιμετώπιση πολυανθεκτικής φυματίωσης: Α. Αργυράκη

14:00-14:30 Διάλεξη: Από το Α στο U=U
Πρόεδρος: Γ. Αδάμης
Ομιλήτρια: Μ. Ψυχογυιού

14:30-16:00 Διάλειμμα - Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Μ.Α.Α.

16:00-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Θεραπεία αμ’ έπος αμ’ έργον 

Προεδρείο: Μ. Μαραγκός, Μ. Χίνη

• Έναρξη θεραπείας κατά τη διάγνωση: Μ. Μέλιου
• Προβληματισμοί και η Ελληνική πραγματικότητα: Δ. Παρασκευά

17:00-17:30 Διάλειμμα

17:30-19:30 Δορυφορικές Διαλέξεις

19:30 Τελετή έναρξης

Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Γκίκα, Δ. Παρασκευής

Απονομή
Απονομή τιμητικής πλακέτας στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά 
του Νοσηλευτικού προσωπικού στους ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Βράβευση εργασιών
• Έπαινος «Κοσμίδη» για την καλύτερη εργασία κλινικής έρευνας.
• Έπαινος «Παπαευαγγέλου» για την καλύτερη εργασία βασικής έρευνας.

Παρουσίαση - Ομιλία
Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μιλήσει και θα παρουσιάσει με τον δικό του γνωστό τρόπο  
τους μύθους για την HIV λοίμωξη που οδηγούν στον στιγματισμό των συνανθρώπων μας.

Cocktail

Παράλληλη Συνεδρία

09:00-11:00 Εκπαίδευση σε προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
Συντονιστής: Γ. Αδάμης
Ομιλητές: Κ. Ακινόσογλου, Θ. Νιτσοτόλης

11:30-13:00 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών/τριών, Μαιών/Μαιευτών και Επισκεπτών Υγείας
Προεδρείο: Μ. Γκίκα, Ζ. Μάτσου
Ομιλητές: Π. Βαρελά, Α. Ζησάκη, Μ. Μελισσουργού, Α. Μπελούκας, Χ. Ντάφλος, Χ. Οικονομοπούλου,  
Π. Ράμμου

14:30-17:00 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Συντονιστής: Π. Πετρίδης
Ομιλητές: Π. Πετρίδης, Ο.Α. Μπελτέ, Ε. Μητροπούλου
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09:00-10:30 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Προεδρείο: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Μ. Μπομπολή, Ι. Τζούτζας

•  Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, πρόληψη και θεραπεία της HIV λοίμωξης: Μ. Μπομπολή
•  HIV λοίμωξη/AIDS: Η συμβολή του οδοντιάτρου στην πρώιμη διάγνωση: Ε. Παπαδοπούλου
•  Σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας αποστείρωσης προσανατολισμένα στις απαιτήσεις 

της Οδοντιατρικής: Ι. Τζούτζας

10:30-11:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Οδεύοντας προς την εξάλειψη του HIV: Προγράμματα και πραγματικότητα
Προεδρείο: Α. Αντωνιάδου, Π. Κολλάρας

•  Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξάλειψη της επιδημίας στην Ευρώπη και ΗΠΑ;: Ν. Πανταζής
•  Εθνικό Σχέδιο δράσης: Γ. Τουλούμη

11:30-12:00 Διάλεξη: PreP: Σύγχρονοι προβληματισμοί
Πρόεδρος: Ε. Μπαρμπουνάκης
Ομιλητής: Κ. Πρωτοπαπάς

12:00-12:30 Διάλειμμα 

12:30-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι: ΗΙV και ανοσοποιητικό σύστημα - Μια μακρόχρονη σχέση (στ)οργής 
Προεδρείο: Β. Παπασταμόπουλος, Ν. Σύψας

•  ΗΙV και ανοσοπαθογένεια (προ-ιικά σωματίδια, ενσωμάτωση ακέραιου ιού στο γονιδίωμα, 
στοχαστική γονιδιακή έκφραση, δεξαμενές): Σ. Μεταλλίδης

•  HIV και ανοσοτροποποίηση (μονοκλωνικά αντισώματα, βλαστικά κύτταρα PD-1, CTL-4, 
CAR-T): Μ. Σαμάρκος

•  HIV και εμβόλια: Δ. Κοφτερίδης
•  HIV και μεταμοσχεύσεις: Ε. Σαμπατάκου

14:30-15:00 Διάλειμμα

15:00-16:00 Παρεμβάσεις και Προγράμματα στην κοινότητα 
Προεδρείο: Ό. Αναγνώστου, Ν. Μαγκαφάς

•  PRAKSIS 
Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας της PRAKSIS στον δρόμο για ευάλωτους πληθυσμούς:  
Γ. Σκανδάμη, Ι. Ψιμούλη

•  Θετική Φωνή 
Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα: Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών:  
Γ. Τσιακαλάκης

•  Κέντρο Ζωής 
Είμαι άνθρωπος που ζει με HIV: Γνωρίζω - Συμμετέχω - Διεκδικώ: Κ. Χατζημωράκης

16:00-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Η ώρα της απόφασης: Διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών και 
σχολιασμός από ειδικούς
Προεδρείο: Θ. Πέππας, Γ. Τσεκές

•  Συννοσηρότητες - Μεταβολικό σύνδρομο: Λ. Λεωνίδου
Σχολιασμός: Α. Κόκκινος

•  Ιολογική αποτυχία: Θ. Νιτσοτόλης
Σχολιασμός: Δ. Παρασκευής

•  Συλλοίμωξη: Δ. Μπασούλης
Σχολιασμός: Ε. Χολόγκιτας

17:30-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Το μέλλον είναι ήδη παρόν: Τα νέα του 2019
Προεδρείο: Α. Γκίκας, Δ. Παρασκευής

•  Τι νεότερο στη βασική έρευνα το 2019: Λ. Σκούρα
•  Τι νεότερο στην κλινική έρευνα το 2019: Α. Παπαδόπουλος

18:30 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

Παράλληλη Συνεδρία

15:00-16:30 Κλινικό Εργαστήριο - Workshop 
Στρατηγικές πλαισίωσης του ασθενούς με σκοπό την παραμονή στη φροντίδα και τη συστηματική 
τήρηση του θεραπευτικού πλάνου 
Συντονίστρια: Β. Σακκά
Ομιλητές: Μ. Γουναροπούλου, Τ. Ρόβλια, Β. Σακκά, Α. Αργύρης
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 (ΕΜΒΟΛΙΑ)

17:30-18:00 Πρόληψη νοσημάτων σχετιζόμενων με HPV μέσω εμβολιασμού  
σε ασθενείς με HIV

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς 
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

18:00-18:30 Doravirine: Ο ρόλος των NNRTIs στην HIV λοίμωξη

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς 
Ομιλητής: Σ. Μεταλλίδης

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

18:30-19:00 Two Drugs Regimen: What do we need to know?

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς
Ομιλητής: Professor J.M. Gatell

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

19:00-19:30 ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟ. Τώρα Μπορούμε. Θα Συμμετέχεις;

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς 
Ομιλήτρια: Μ. Ψυχογυιού
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Στρογγυλό Τραπέζι: Επιστρέφοντες συνοδοιπόροι: HIV και 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

2 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV - Γυναίκες και παιδιά

3 Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόληψη και διάγνωση  
της HIV λοίμωξης

3 Στρογγυλό Τραπέζι: Θεραπεία αμ’ έπος αμ’ έργον 

4 Στρογγυλό Τραπέζι: Οδεύοντας προς την εξάλειψη του HIV: 
Προγράμματα και πραγματικότητα

5 Στρογγυλό Τραπέζι: Η ώρα της απόφασης: Διαδραστική 
παρουσίαση κλινικών περιστατικών και σχολιασμός από 
ειδικούς

7 Κλινικό Φροντιστήριο για Επαγγελματίες Υγείας και 
Ψυχοκοινωνικούς Επιστήμονες 

7 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών/τριών, Μαιών/Μαιευτών 
και Επισκεπτών Υγείας 

7 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

9 Διαλέξεις

11 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

27 Ενθέσεις

42 Ευρετήριο Συγγραφέων
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Στρογγυλό Τραπέζι: Επιστρέφοντες συνοδοιπόροι: 
HIV και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σύφιλη 
Β. Παπαρίζος

Την πρώτη περίοδο της επιδημίας του AIDS παρατηρήθηκε μείωση της επίπτωσης της σύφιλης στον 
λεγόμενο δυτικό κόσμο. Από το 2000 όμως η συχνότητα των κρουσμάτων αρχίζει να αυξάνεται, τόσο 
στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Η μεγαλύτερη αναλογία των κρουσμάτων εντοπίσθηκε στην ομάδα των ομο- και αμφιφυλόφιλων 
ανδρών (>70%) με πολλούς από αυτούς να είναι ήδη HIV θετικοί.

Καταγράφεται έτσι σε μεγάλο βαθμό κοινή πορεία των δύο νοσημάτων.
Στη χώρα μας, εδώ και αρκετά χρόνια, οι Μονάδες που παρακολουθούν HIV ασθενείς χρειάζεται πολύ 

συχνά να αντιμετωπίζουν και συφιλιδικές λοιμώξεις.
Η σύφιλη στους HIV ασθενείς εμφανίζει γενικώς παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά με αυτά των άλ-

λων ασθενών. Εντούτοις, στο υπόστρωμα της ανοσοανεπάρκειας, είναι πιθανή η ταχύτερη διαδρομή 
του νοσήματος και η αλληλοεπικάλυψη του πρώτου με το δεύτερο στάδιο. Είναι επίσης πιθανή η πρώ-
ιμη προσβολή του ΚΝΣ και η εκδήλωση νευρολογικών συμπτωμάτων ή σημείων.

Η εκδήλωση πρώιμης σύφιλης έχει συχνά δυσμενή επίδραση στους δείκτες της HIV λοίμωξης, με 
άνοδο του ιικού φορτίου και μείωση των CD4 λεμφοκυττάρων. Στους ασθενείς υπό επιτυχή αντιρετρο-
ϊκή θεραπεία, οι συνέπειες αυτές είναι συνηθέστατα ήπιες και παροδικές.

Περαιτέρω, η παρουσία πρώιμης σύφιλης αυξάνει τη μεταδοτικότητα του HIV, ενώ και ένας οροαρνη-
τικός ασθενής με σύφιλη είναι ευπαθέστερος στη μόλυνση από HIV.

Η εργαστηριακή διερεύνηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της σύφιλης στους HIV ασθενείς είναι 
κοινή, με μικρές επί μέρους διαφορές. Η ίδια η HIV λοίμωξη μπορεί να αποτελεί αιτία ψευδώς θετικών 
μη τρεπονημικών αντιδράσεων (VDRL, RPR). Ακόμη, κατά πολλούς ειδικούς, ένας HIV ασθενής έχει έν-
δειξη για ΟΝΠ όπως και οι άλλοι ασθενείς, και επιπλέον όταν συνυπάρχουν χαμηλός αριθμός CD4 λεμ-
φοκυττάρων (<350) ή υψηλός τίτλος VDRL (>1/32). Τα θεραπευτικά σχήματα δεν διαφέρουν στους ορο-
θετικούς ασθενείς.

LGV, γονόρροια, χλαμύδια
Β. Βασάλου

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), όπως είναι η γονόρροια και οι χλαμυδιακές λοιμώξεις 
(συμπεριλαμβανομένου του αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος), μπορεί πολύ συχνά να παραμένουν ασυ-
μπτωματικά. Έτσι δεν γίνονται αντιληπτά από τους ασθενείς, παραμένουν αθεράπευτα και μεταδίδο-
νται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κινδυνεύουν ιδιαίτερα άτομα με επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφο-
ρά, που περιλαμβάνει συχνή εναλλαγή συντρόφων και μη χρήση προφυλακτικού. Τα ποσοστά σε διά-
φορους πληθυσμούς ποικίλουν στις μελέτες, όλες όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ασθενής που 
πάσχει τις λοιμώξεις αυτές έχει αυξημένο κίνδυνο για μόλυνση από HIV και αντίστροφα, οροθετικός 
ασθενής που πάσχει από κάποιο αφροδίσιο, μπορεί ευκολότερα να μεταδώσει τον ιό. Στους οροθετι-
κούς με ΣΜΝ συλλοίμωξη που δεν λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία, η πυκνότητα του ιού στο σπέρ-
μα είναι μεγαλύτερη έναντι αυτών που δεν φέρουν κάποιο αφροδίσιο νόσημα. Αντίθετα όταν τα άτομα 
αυτά λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και έχουν επιτύχει ιική καταστολή, δεν υπάρχει διαφορά στην 
πυκνότητα του ιού του σπέρματος πριν και μετά τη λοίμωξη. 

Οι λοιμώξεις από χλαμύδια και γονόκκοκο παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και στις πολυάριθμες 
μελέτες της PreP, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συχνό έλεγχο και θεραπεία. Για τους ορο-
θετικούς ασθενείς δεν υφίστανται διαφορές στην κλινική εικόνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία της γο-
νόρροιας και των λοιμώξεων που οφείλονται στα χλαμύδια. Ασάφεια υπάρχει όμως για την ακριβή 
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επίδραση στα CD4 και στη μεταβολή του ιικού φορτίου στο αίμα με τα δύο ανωτέρω νοσήματα. Ανα-
φέρεται μείωση στα CD4 και μικρή αύξηση στο φορτίο, διακυμάνσεις όμως μη στατιστικά σημαντικές. 
Εντούτοις, τόσο λόγω μεταδοτικότητας, όσο και των συχνών και σημαντικών επιπλοκών των λοιμώξε-
ων αυτών, είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

Στρογγυλό Τραπέζι: HIV - Γυναίκες και παιδιά

Εγκυμοσύνη και αντιρετροϊική αγωγή
Κ. Παπανικολάου

Η κάθετη μετάδοση του ιού HIV από τη μητέρα στο νεογνό γίνεται κατά το τοκετό ή το θηλασμό και είναι 
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα έχουν δηλωθεί 70 περιστατικά κάθετης μετάδοσης 
(μόλις ένα το 2018, γεννήθηκε εκτός Ελλάδας). Με την έγκαιρη διάγνωση των HIV(+) μητέρων, τη σύνδεση 
με τη φροντίδα και την έναρξη Αντιρετροϊικής Αγωγής (ART), ο κίνδυνος κάθετης μετάδοσης είναι 0-0,5%. 
Στόχος της ART είναι η ιολογική καταστολή πριν το 3ο τρίμηνο και οπωσδήποτε πριν το τοκετό.

Τα συνιστώμενα σχήματα έναρξης ART σε μια έγκυο γυναίκα είναι: 
1. NRTI backbone με Tenofovir/Emtricitabine ή Abacavir/Lamivudine, σε συνδυασμό με:
2. Αναστολέα Ιντεγκράσης: Raltegravir ή Dolutegravir (το δεύτερο μετά το 1ο τρίμηνο), ή
3. Αναστολέα Πρωτεάσης: Atazanavir/ritonavir ή Darunavir/ritonavir.

Ειδικά το Raltegravir συνιστάται -για τη ταχεία μείωση του HIV RNA- αν η ART ξεκινήσει αργά στην κύηση. 
Αντενδείκνυνται το Dolutegravir κατά το 1ο τρίμηνο καθώς υπάρχουν αναφορές για ανωμαλίες του 

νευρικού σωλήνα όταν χορηγείται κατά τη σύλληψη -αντίθετα είναι ασφαλές μετά το 2ο τρίμηνο- και οι 
συνδυασμοί ddI με d4T αλλά και τα τρία NRTI. Η ART πρέπει να τροποποιηθεί αν περιλαμβάνει κάποιο 
από τα ανωτέρω. 

Οι συνδυασμοί που περιέχουν cobicistat (Elvitegravir/c, Darunavir/c) επιτυγχάνουν υποθεραπευτικά 
επίπεδα των φαρμάκων στην έγκυο και δεν συνιστώνται. Από τα NNRTI, Efavirenz και Rilpivirine μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν. 

Αν το φορτίο παραμένει ανιχνεύσιμο κατά το 3ο τρίμηνο, συνιστάται η προσθήκη αναστολέα ιντεγκράσης. 
Αν το HIV RNA είναι >50 c/ml την εβδομάδα 34-36, συνιστάται η χορήγηση Zidovudine ενδοφλεβίως 

κατά το τοκετό και η διενέργεια καισαρική τομής.

H επίδραση της ΗΙV λοίμωξης στην ποιότητα ζωής του 
οροθετικού εφήβου
Μ. Νόνη

Οι φορείς του HIV ηλικίας 10-19 ετών υπολογίζονται παγκοσμίως πάνω από 2.000.000 και το 80% εξ’ 
αυτών κατοικεί στην υποσαχάρια Αφρική. Η αυξητική τάση που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη ηλι-
κιακή ομάδα τα τελευταία χρόνια, οφείλεται τόσο στις νέες περιπτώσεις που εντοπίζονται μεταξύ των 
ηλικιών 15-19 ετών όσο και στην αύξηση της επιβίωσης των παιδιατρικών ασθενών χάρη στην εντατική 
αντιρετροϊκή θεραπεία. Η εφηβική ηλικία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια σημαντική και ξεχωριστή ομά-
δα μεταξύ των HIV ασθενών η οποία αντιμετωπίζει αρκετά και ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως όλες οι 
χρόνιες παθήσεις, ο HIV επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής των εφήβων. Σύμφωνα με 
έρευνες, οι έφηβοι έχουν σημαντικά μειωμένη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή και χαμηλότερα 
ποσοστά κάλυψης συγκριτικά με άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από χαμηλά πο-
σοστά συμμόρφωσης στην αγωγή, αυξημένες ανάγκες για ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και για 
υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα αναπαραγωγής. Οι έφηβοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να βιώσουν 
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συναισθηματικές διαταραχές και συμπεριφορικές δυσκολίες τόσο εξαιτίας της άμεσης νευροψυχιατρι-
κής επίδρασης του ιού στη λειτουργία του εγκεφάλου όσο και των έμμεσων επιδράσεων που σχετίζο-
νται με ένα ευρύ φάσμα στρεσογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της 
εφηβείας και του κοινωνικού στιγματισμού. Προκειμένου, λοιπόν, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ει-
κόνα του ασθενούς, είναι απαραίτητο να μην εστιάζουμε μόνο στην κλινική συμπτωματολογία και τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά να δίνουμε ανάλογη έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία (health-related quality of life, HRQOL) καθώς και των δεικτών ευημερίας.

Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόληψη και διάγνωση  
της HIV λοίμωξης

Προγράμματα HIV testing στην Ελλάδα
Χ. Τσιάρα

Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο UNAIDS, μέχρι το 2020, το 90% των ανθρώπων που ζουν 
με τον HIV θα γνωρίζει την HIV οροθετικότητά του, το 90% των διαγνωσμένων με HIV λοίμωξη θα λαμ-
βάνει αντιρετροϊκή αγωγή και το 90% αυτών που βρίσκονται υπό θεραπεία θα έχει επιτύχει καταστολή 
του ιικού φορτίου. 

Τα προγράμματα HIV testing στοχεύουν στην προσέγγιση ατόμων που ζουν με τον HIV χωρίς να το 
γνωρίζουν ή ατόμων που υιοθετούν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για μόλυνση από τον ιό, ώστε να 
διασυνδεθούν με τις εξειδικευμένες δομές παροχής φροντίδας και θεραπείας. Η άμεση και απρόσκο-
πτη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο ατόμου, βελτιώνο-
ντας την ποιότητα ζωής, μειώνοντας τη σχετιζόμενη με τον HIV νοσηρότητα, και ελαττώνοντας το πο-
σοστό των θανάτων, όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας, καθώς μέσω της καταστολής του HIV-RNA 
ιικού φορτίου περιορίζεται η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι το 79% των ανθρώπων που ζουν με τον HIV γνωρίζει την HIV οροθετι-
κότητά του, ενώ πιο κοντά στο στόχο του 90% βρίσκονται οι χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης 
και η Βόρεια Αμερική.

Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία έτη, και κυρίως μετά την επιδημία του HIV στους χρήστες ενδοφλέ-
βιων τοξικών ουσιών, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες έγκαιρης διάγνωσης της νόσου σε δύσκολα προ-
σβάσιμους και με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ή ευάλωτους στον ιό πληθυσμούς τόσο σε κλινικά, 
όσο και σε μη κλινικά πλαίσια. 

Στρογγυλό Τραπέζι: Θεραπεία αμ’ έπος αμ’ έργον 

Έναρξη θεραπείας κατά τη διάγνωση
Μ. Μέλιου

Η έναρξη της αντιρετροϊκής θεραπείας όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμα και την ίδια ημέρα με τη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης, αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην αντιμετώπιση της επιδημίας και στην 
επίτευξη των στόχων του 90-90-90. Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ευνοϊκά αποτελέσματα όσον 
αφορά τη θνητότητα αλλά και τη μείωση του χρόνου επίτευξης ιικής καταστολής. Η παρουσία ορισμέ-
νων σοβαρών καιροσκοπικών λοιμώξεων μπορεί να αποτελέσει αντένδειξη στην ταχεία έναρξη αντιρε-
τροϊκής αγωγής. Προβληματισμοί έχουν εκφραστεί για το κατά πόσον η ταχεία έναρξη αγωγής μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τη συμμόρφωση και τη σωστή τήρηση της θεραπείας και της παρακολούθησης. 
Βέβαια, οι μελέτες άμεσης έναρξης αγωγής αφορούν κυρίως χώρες υψηλού εισοδήματος γι’ αυτό τα 
αποτελέσματα πρέπει να αξιολογηθούν και σε άλλες χώρες. Όσον αφορά την επιλογή αντιρετροϊκού 
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σχήματος, αυτή πρέπει να ακολουθεί τις τοπικές και τις διεθνείς οδηγίες. Γενικά, συστήνεται η χρήση 
δύο NRTIs (abacavir-lamivudine ή tenofovir-emtricitabine) ως κορμός της θεραπείας (backbone) σε 
συνδυασμό με αναστολείς ιντεγκράσης (raltegravir, dolutegravir, bictegravir) ή φαρμακοενισχυόμενο 
αναστολέα πρωτεάσης (darunavir/r ή darunavir/c), ιδίως όταν δεν είναι διαθέσιμος γονότυπος καθώς 
είναι φάρμακα υψηλού γενετικού φραγμού, ή εναλλακτικά με ένα NNRTI (rilpivirine). Σε περιπτώσεις 
άμεσης έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής θα πρέπει να αποφεύγεται ως backbone το abacavir (άγνωστο 
HLA-B5701), τα NNRTIs (κίνδυνος ύπαρξης αντοχής) και τα διπλά σχήματα. Αν και η άμεση έναρξη θερα-
πείας, πάντα εξατομικευμένα και σε συνάρτηση με τις διεθνείς οδηγίες, απαιτείται σε εγκύους, σε χαμη-
λά επίπεδα CD4+ κυττάρων και επί παρουσίας νόσου καθοριστικής του AIDS, θα μπορούσαν να επωφε-
ληθούν από αυτήν όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη με στόχο, εκτός των άλλων, και τη μείωση της μεταδο-
τικότητας του ιού.

Στρογγυλό Τραπέζι: Οδεύοντας προς την εξάλειψη 
του HIV: Προγράμματα και πραγματικότητα

Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξάλειψη της επιδημίας 
στην Ευρώπη και ΗΠΑ;
Ν. Πανταζής

Το UNAIDS το 2014 έθεσε τους στόχους «90-90-90» για το 2020 και «95-95-95» για το 2030 αναφερό-
μενο στα ποσοστά διαγνωσμένων, θεραπευόμενων και ιολογικά κατεσταλμένων ατόμων αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με το UNAIDS τα παραπάνω μπορούν να μειώσουν την επίπτωση του HIV κατά 90%.

Τα ποσοστά του καταρράκτη φροντίδας (Cascade of Care–CoC) στο διάστημα 2015-18 βελτιώθηκαν 
παγκοσμίως από 70-69-81 σε 79-78-85. Τα αντίστοιχα ποσοστά για Δ. Ευρώπη και Β. Αμερική ήταν 88-
90-81. Στις Η.Π.Α. το 53% των ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον ιό είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο 
(τo ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέλθει στο 73% σύμφωνα με το στόχο του 90-90-90). Μελέτες από το 
ECDC σε 13 χώρες τις Δ. Ευρώπης έδειξαν ότι τα ποσοστά του CoC ήταν 84-84-85 και 87-92-91 το 2013 
και 2016, αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά για την Ελλάδα ήταν 81-88-82 για το 2016. Οι νότιες πολιτείες των 
Η.Π.Α. και οι χώρες της Α. Ευρώπης υπολείπονται σημαντικά των στόχων.

Παρά τη βελτίωση στα ποσοστά του CoC, οι εκτιμήσεις για την επίπτωση του HIV δεν δείχνουν ουσι-
αστική κάμψη ακόμα, ενώ μελέτες προσομοίωσης αναδεικνύουν ότι σε χώρες με μη-γενικευμένες επι-
δημίες, η μείωση κατά 90% στην επίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μόνο μέσω της επί-
τευξης των «90-90-90» και «95-95-95» στόχων. Πέρα από την προσήλωση στους στόχους που σχετίζο-
νται με το CoC, για την εξάλειψη της επιδημίας θα απαιτηθεί εντατικοποίηση και άλλων μέτρων πρόλη-
ψης όπως η προφύλαξη πριν την έκθεση (PrEP), τα προγράμματα υποκατάστασης και διανομής συριγ-
γών σε Χ.Ε.Ν. και η πλήρης εξάλειψη των περιγεννητικών μεταδόσεων.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τον HIV/AIDS
Γ. Τουλούμη

Οι σύγχρονες βιοϊατρικές καινοτομίες καθιστούν πλέον εφικτό τον έλεγχο της HIV επιδημίας. Όλα τα 
χρόνια της HIV επιδημίας, η Ελλάδα έλαβε διάφορα μέτρα στην κατεύθυνση της συστηματικής επιτή-
ρησης της HIV λοίμωξης και του AIDS, της βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ατόμων 
που ζουν με τον HIV (PLHIV) και της καταπολέμησης του στίγματος και των διακρίσεων. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών των προσπαθειών οδήγησαν την Ελλάδα στο να είναι σήμερα ανάμεσα στις χώρες με τον 
χαμηλότερο επιπολασμό της HIV λοίμωξης (εκτιμάται στο 0,13%). Παρόλα αυτά, η HIV επιδημία επιμέ-
νει, με περίπου 650-700 νέες διαγνώσεις το χρόνο χωρίς, προς το παρόν, τάσεις περαιτέρω μείωσης. 
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Προκειμένου να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στο κάλεσμα διεθνών οργανισμών για αποτελεσμα-
τικό έλεγχο της HIV επιδημίας, συστάθηκε στις 24/1/2018 και επικαιροποιήθηκε στις 3/10/2018 επιτρο-
πή για την ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2019-2025. Η επιτροπή, με την 
εθελοντική συνεισφορά πολλών άλλων ιατρών/λοιμωξιολόγων, ερευνητών και άλλων επιστημόνων, 
παρέδωσε το πόνημά της τον Ιούλιο του 2019. Το σχέδιο είναι δομημένο στη βάση στόχων και βημάτων 
που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, περιλαμβάνει δε συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθη-
σης της επίτευξης των στόχων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος καθώς και αδρή εκτίμη-
ση του οικονομικού κόστους. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν τέσσερις. 1) Μείωση νέων λοιμώξεων, 2) Κα-
θολική πρόσβαση στη θεραπεία και βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής των PLHIV, 3) Θωράκιση 
των δικαιωμάτων των PLHIV και των ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από τον HIV και 4) Συντονι-
σμός και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου. Η επιτυχής επίτευξη των στόχων απαιτεί την αμέριστη 
στήριξη της Πολιτείας και την αγαστή και συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αναμέ-
νεται η υιοθέτηση και η στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου αυτού, προϊόν συναίνεσης όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, από την τρέχουσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Στρογγυλό Τραπέζι: Η ώρα της απόφασης: 
Διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών και 
σχολιασμός από ειδικούς

Ιολογική αποτυχία στη χορηγούμενη αντιρετροϊκή αγωγή
Θ.Ν. Νιτσοτόλης

Ως ελλιπής ιολογική καταστολή στη χορηγούμενη αντιρετροϊκή αγωγή (cART) ορίζεται η επιβεβαιω-
μένη εμμένουσα παρουσία HIV RNA σε τίτλους >200 copies/mL στον ορό HIV(+) ατόμων 6 μήνες μετά 
από την έναρξή της, ενώ ως ιολογική υποτροπή η επανεμφάνιση HIV RNA σε τίτλους >50 copies/mL σε 
άτομα που προηγουμένους είχαν επιτύχει ιολογική καταστολή με τη cART. 

Ως θεραπευτική αποτυχία στη χορηγούμενη αντιρετροϊκή αγωγή (cART) ορίζεται η κλινική πρόοδος 
της νόσου λόγω ιολογικής αποτυχίας ή ανάπτυξης τοξικότητας.

Η προσέγγιση από τον κλινικό ιατρό είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη και αρχικά πρέπει να περιλαμβά-
νει διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την προσκόλληση (adherence) και την ανεκτικότητα των οροθε-
τικών ατόμων στη χορηγούμενη αντιρετροϊκή αγωγή, στην εντόπιση πιθανών φαρμακευτικών αλληλε-
πιδράσεων καθώς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση αλλά και τη 
λήψη της αγωγής. Αν προκύψουν ζητήματα ανοχής και ανεπιθύμητων ενεργειών επιβάλλεται η άμεση 
αντικατάσταση του ενοχοποιούμενου φαρμακευτικού παράγοντα με άλλον που να στερείται αλληλε-
πιδράσεων με τα υπάρχοντα φάρμακα και να διαθέτει υψηλό γενετικό φραγμό. Χρήσιμο στην επιλογή 
αποδεικνύεται το υπάρχων ιστορικό λήψης cART και η γνώση τυχόν υπαρχόντων μεταλλαγών αντίστα-
σης από προγενέστερες δοκιμασίες γονοτυπικής αντοχής.

Στα άτομα που ενώ ευρίσκονται σε cART και εμφανίζουν στον ορό HIV RNA >50 copies/mL αλλά <500 
copies/mL αξιολογείται προσεκτικά η προσκόλληση στην αγωγή και καταβάλλεται προσπάθεια βελτίω-
σης της φαρμακοκινητικής των χορηγούμενων φαρμάκων. Βοήθεια μπορεί να προσφέρει και η παρακο-
λούθηση των επιπέδων στον ορό των λαμβανόμενων φαρμακευτικών παραγόντων (therapeutic drug 
monitoring – TDM) ειδικά για τα PIs, τους NNTRIs και το Maraviroc. Στις περιπτώσεις που ανιχνεύεται HIV 
RNA >500-1000 copies/mL επιβάλλεται η άμεση τροποποίηση της χορηγούμενης cART για την αποφυγή 
ανάπτυξης περαιτέρω αντοχής στα αντιρετροϊκά. Η δοκιμασία γονοτυπικής αντοχής διενεργείται ενώ το 
άτομο λαμβάνει το τρέχων θεραπευτικό σχήμα. Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας και το 
προηγούμενο ιστορικό χορήγησης cART επιλέγεται το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα. Πάντα αποκλείο-
νται θέματα ορθής λήψης, απορρόφησης και αλληλεπιδράσεων των χορηγούμενων παραγόντων εάν η 
δοκιμασία γονοτυπικής αντοχής δεν αναδείξει μεταλλαγές που να προσδίδουν φαρμακευτική αντοχή.

Παθολόγος-Εντατικολόγος-
Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 
Β' Παθολογικό Τμήμα-Μονάδας 
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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Στην περίπτωση ανευρέσεως μεταλλαγών από τη δοκιμασία γονοτυπικής αντοχής το νέο θεραπευτι-
κό σχήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 και ιδανικά 3 δραστικούς φαρμακευτικούς παρά-
γοντες. Τα 3TC και FTC γενικά εμφανίζουν υπολειπόμενη αντιική δράση και συχνά μπορεί να βοηθή-
σουν στη δημιουργία νέου δραστικού θεραπευτικού σχήματος, αν και δεν θεωρούνται πλήρως ενεργοί 
παράγοντες όταν η μεταλλαγή M184V/I είναι παρούσα. Δεν συστήνεται σε καμία περίπτωση η διακοπή 
της cART σε περίπτωση μη υπάρξεως πλήρως ενεργών παραγόντων. Ακόμη και τα μερικώς δρώντα 
αντιρετροϊκά φάρμακα (μείωση HIV RNA ~0.5-1.0 log) είναι προτιμητέα από το να μην χορηγείται αντι-
ρετροϊκή αγωγή.
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κλινικό Φροντιστήριο για Επαγγελματίες Υγείας και 
Ψυχοκοινωνικούς Επιστήμονες 

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στις σημερινές προκλήσεις 
πρόληψης και αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης 
Ά. Καβούρη,1 Χ. Ντάφλος,2 Π. Ράμμου,3 Ν. Πιτσούνης,4 Κ. Συντελή 5

Νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγοι συζητούν για ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της 
χρονιότητας που χαρακτηρίζει πλέον την HIV λοίμωξη. Αλλάζει όχι μόνο το ιατρικό πρόσωπο της λοίμωξης 
αλλά συγχρόνως δημιουργούνται νέες προκλήσεις τόσο σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και για τα 
άτομα που ζουν με τον ιό αλλά και τους επαγγελματίες φροντίδας υγείας και τους ψυχοκοινωνικούς επι-
στήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της HIV λοίμωξης. Ο εφησυχασμός αποδυναμώνει τις προλη-
πτικές συμπεριφορές, την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη έναρξη θεραπείας, ενώ η εφ’ όρου ζωής προ-
σήλωση στη θεραπεία καθίσταται δυσχερής για τα άτομα που ζουν με τον ιό. Το φροντιστήριο θα πραγμα-
τοποιηθεί στη βάση της συμμετοχικής εκπαιδευτικής μεθόδου των ερωτοαπαντήσεων μέσω διάδρασης.

Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών/τριών, Μαιών/
Μαιευτών και Επισκεπτών Υγείας 
Π. Βαρελά,1 Α. Ζησάκη,2 Μ. Μελισσουργού,3 Α. Μπελούκας,4 Χ. Ντάφλος,5 Χ. Οικονομοπούλου,6 Π. Ράμμου 7

Τα τελευταία χρόνια, οι κατακλυσμιαίες εξελίξεις γύρω από την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης έχουν 
μετατρέψει την «πάλαι ποτέ» θανατηφόρο αυτή νόσο σε χρόνια πάθηση. Η πολύτιμη συνεισφορά της 
τεχνολογίας και των φαρμάκων, σε συνδυασμό με την ανεκτίμητη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών υγείας από τους επαγγελματίες, έχουν οδηγήσει, σχεδόν, στον απόλυτο έλεγχο της λοίμωξης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Στο παρόν φροντιστήριο, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας του χώρου της HIV λοί-
μωξης, επιχειρούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του κοινού με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτή, 
μέσω της διαδραστικής ανάλυσης κλινικών περιπτώσεων (case study’s) καθώς και της προτροπής για 
ενεργητική συζήτηση. Οι ομιλητές επιχειρούν να αναζητήσουν και να επιλύσουν πιθανά προβλήματα της 
πρόσβασης και παραμονής των PLHIV ατόμων στις υπηρεσίες υγείας. Η ιδιαίτερη διαχείριση και διακίνηση 
των ατόμων ανά νοσηλευτικό τμήμα, οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια της Καρδιοαναπνευστικής αναζωογό-
νησης, οι σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές που αφορούν τόσο στη διάγνωση (Western blot – Elisa), όσο 
και στο μοριακό έλεγχος της λοίμωξης (RT-PCR), οι μεταβολικές συννοσηρότητες (Σ.Δ. τύπου I & II), η γυ-
ναικολογική και μαιευτική αντιμετώπιση καθώς και η εν γένει προκλήσεις γύρω από το στίγμα στους 
επαγγελματίες υγείας είναι ενδεικτικά της θεματολογίας του κλινικού φροντιστηρίου. Μέσω της επικαιρο-
ποιημένης γνώσης οι εισηγητές προσπαθούν να μεταδώσουν στο κοινό τις σύγχρονες τάσεις αντιμετώπι-
σης της HIV λοίμωξης και να εγείρουν την κριτική σκέψη των ακροατών σε θέματα πρακτικής φύσεως.

Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, πρόληψη και 
θεραπεία της HIV λοίμωξης
Μ. Μπομπολή

Τριάντα οκτώ έτη μετά την έναρξη της επιδημίας ο HIV αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας έχοντας στοιχίσει τη ζωή 32 εκατομμυρίων ανθρώπων, 770.000 εκ των οποίων εντός του 2018. 
Υπολογίζεται ότι 25,7 από τα 37,9 εκατομμύρια άτομα που ζούσαν με τον ιό στα τέλη του 2018 κατοικούσαν 

1Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Ζωής
2 Νοσηλευτής, MPH, BSc, MSc, 
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

3 Νοσηλεύτρια, Νοσοκομείο Υγεία
4 Ψυχολόγος, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

5 Κλ. Ψυχολόγος, Συμβουλευτικός 
Σταθμός και Τηλεφωνική Γραμμή για 
το HIV/AIDS - ΕΟΔΥ

1Μαία, MSc, PhD(c), Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα
2 Τεχνολόγος Iατρικών Eργαστηρίων, 
Τ.Ε., Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.»

3 MSc Επισκέπτρια Υγείας, Τμήμα 
Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 
Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

4 Επίκουρος Καθηγητής 
Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιοϊατρικών 
Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής

5 Νοσηλευτής, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

6 Νοσηλεύτρια, Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

7Νοσηλεύτρια, Νοσοκομείο Υγεία

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Διευθύντρια Γ’ Παθολογικού Τμήματος 
και Μονάδας Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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στην περιοχή της Αφρικής. Η αντιρετροϊκή κάλυψη παγκοσμίως έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια και αφορά 62% των ενηλίκων, 52% των παιδιών και 80% των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών. 
Χάρη στην αντιρετροϊκή αγωγή και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης οι νέες περι-
πτώσεις μόλυνσης αλλά και οι συνολικοί θάνατοι εντός του 2018 εμφανίζονται μειωμένοι σε σύγκριση 
με παλαιότερα (-37% και -45% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2000). Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και οι 
σεξουαλικοί τους σύντροφοι ευθύνονταν για 54% των νέων λοιμώξεων εντός του 2018. Στις στρατηγι-
κές πρόληψης της μετάδοσης του ιού περιλαμβάνονται η χρήση προφυλακτικών, ο έλεγχος για HIV και 
άλλων σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, η περιτομή, χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής στα 
οροθετικά άτομα, στον οροαρνητικό σύντροφο πριν την έκθεση (PrEP), στον οροαρνητικό σύντροφο 
μετά την έκθεση (PEP), εφαρμογή προληπτικών μέτρων στους χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών καθώς και 
μέτρων για μείωση της μετάδοσης από την οροθετική μητέρα στο παιδί. Αν και δεν υπάρχει οριστική 
θεραπεία για την HIV λοίμωξη τα αντιρετροϊκά φάρμακα, με την προϋπόθεση της έγκαιρης έναρξης, 
μπορούν να ελέγξουν τον πολλαπλασιασμό του ιού, να μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης και να εξα-
σφαλίσουν μακρά επιβίωση. Τα τελευταία χρόνια τα αντιρετροϊκά σχήματα έχουν απλοποιηθεί σημα-
ντικά βελτιστοποιώντας τη συμμόρφωση. Ελπίδα για ίαση προέρχεται από μελέτες για εμβόλια και νέες 
επαναστατικές θεραπείες.

Σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας αποστείρωσης 
προσανατολισμένα στις απαιτήσεις της Οδοντιατρικής
Ι. Τζούτζας

H παροχή οποιασδήποτε οδοντιατρικής υπηρεσίας πρέπει να διενεργείται πάντοτε με αυστηρούς 
κανόνες ασφάλειας και δεοντολογίας, με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τόσο στους 
ασθενείς όσο και στο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό της Οδοντιατρικής Μονάδας. Μετα-
ξύ των βασικών λειτουργιών της μονάδας είναι ο λεπτομερειακός καθαρισμός, απολύμανση και απο-
στείρωση όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται ενδοστοματικά, αλλά και των περιφερικών συ-
σκευών και υποβοηθητικών συστημάτων.

Η παρουσία κλιβάνων κρίνεται άκρως απαραίτητη, αλλά απαιτείται η επιβεβαίωση της ορθής και 
αποτελεσματικής λειτουργίας τους και της επάρκειας των επιδόσεων των όποιων συνοδευτικών υλικών.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η επιβεβαίωση της σωστής πορείας του κύκλου αποστείρωσης και η 
τεκμηρίωσή της με τη βοήθεια καταλλήλων δεικτών.

Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται σε μηχανικούς/ψηφιακούς, χημικούς και μικροβιακούς και επιβεβαιώνουν 
την ορθότητα της όλης διαδικασίας και την απόλυτη ασφάλεια που χαρακτηρίζει το φορτίο του κλιβάνου.

Η Οδοντιατρική επιστήμη χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό κοίλων, σωληνωτών, αυλακωτών και μηχανο-
κινούμενων εργαλείων για τα οποία είναι δυνατόν να εγερθούν επιφυλάξεις για την αξιοπιστία του 
όποιου κύκλου αποστείρωσης.

Οι χειρολαβές αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο, που απαιτεί αποστείρωση μετά από κάθε περιστατι-
κό, αλλά η δαιδαλώδης κατασκευή τους, ιδιαίτερα στο εσωτερικό τους, δημιουργεί επιφυλάξεις για τη 
δυνατότητα του όποιου αποστειρωτικού μέσου να έλθει σε επαφή με τη χλωρίδα των σωληνώσεων και 
των τριβέων και να επιτύχει τη θανάτωση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών.

Στην παρουσίαση αυτή, θα περιγραφούν κλασσικά, νεωτεριστικά και πρωτοπορειακά συστήματα 
ελέγχου της επάρκειας των αυτόκαυστων κλιβάνων και των προγραμμάτων που διαθέτουν κα θα δο-
θούν οι κατάλληλες συστάσεις προς το προσωπικό των οδοντιατρικών μονάδων. 

Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής 
Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Επιτροπής 
Λοιμώξεων
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη: «HIV σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου»
Μ. Παπαδοπούλου

Δεδομένου ότι τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα και οι προβλέψεις καταδεικνύουν μια σταθε-
ρή δυναμική εξάπλωσης της επιδημίας του HIV/AIDS σε παγκόσμιο επίπεδο, με μέτριες προόδους σε 
ορισμένες χώρες υψηλού επιπολασμού, η ανάγκη εντατικοποίησης και συστηματοποίησης των προ-
γραμμάτων πρόληψης του HIV κρίνεται επιβεβλημένη. Σκοπός της συγκεκριμένης διάλεξης είναι να 
αναδειχθεί η επιδημιολογική εικόνα της HIV λοίμωξης σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου -άνδρες που 
κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ), χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ), μετανάστες, φυλακισμέ-
νους και εκδιδόμενα άτομα-, ώστε να παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης της HIV λοί-
μωξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η εμβάθυνση στην κοινωνική διάσταση των προβλημάτων διασύνδεσης και παραμονής στην περί-
θαλψη, θα αποτελέσει μέρος της συζήτησης, στοχεύοντας να το καταδείξει ως μια πολυπαραγοντική 
διαδικασία, η οποία για να αντιμετωπιστεί, απαιτεί την ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα των πα-
σχόντων καθώς και τη συνέργεια των επαγγελματιών υγείας. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται μια σφαι-
ρική τοποθέτηση στα πιο συχνά εμπόδια τα οποία θα εγείρουν την κριτική σκέψη των σύνεδρων.

Εν κατακλείδι, θα παρουσιαστούν προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές που θα απορρέουν από την 
εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS, όπου με γνώμονα τις αρχές της UNAIDS 
αναμένεται να εξοικονομηθούν πόροι του συστήματος υγείας οι οποίοι θα επενδυθούν σε πολιτικές για 
την καταπολέμηση του ιού, στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στιγματισμού, στην 
ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση των θεραπευτικών 
υποδομών στη χώρα μας. Η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή εξατομικευμένων προ-
γραμμάτων πρόληψης ανά πληθυσμό-στόχο και χώρα αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και έχει να δώσει 
νέα ώθηση στο πεδίο αντιμετώπισης της μάστιγας του HIV/AIDS, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για το 
εγγύς μέλλον.

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MPH(c), MSc, 
Μονάδα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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EA01

Προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή μετά την έκθεση:  
Η εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Δ. Τζάλας,1 Μ. Μέλιου,1 Μ. Πάντζαλης,1,2 Χ. Ντάφλος,1 Μ. Μπομπολή,1 Α. Μουστακλή,1 Σ. Καούστου,1  
Ν. Μαγκαφάς,1 Φ. Στεργίου,1 Δ. Αβράμη,3 Α. Λιονή,1 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Καταγραφή των ατόμων που αναζήτησαν προφυλακτική αγωγή μετά πιθανή έκθεση (ΡΕΡ) 
στον HIV.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα περιστατικά πιθανής έκθεσης στον HIV τα οποία αντιμετωπί-
σθηκαν από τη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ στο διάστημα 1/1/2018 -30/9/2019. Καταγράφηκαν δημο-
γραφικά δεδομένα, το είδος της έκθεσης και τα στοιχεία ανοσίας για τις ιογενείς ηπατίτιδες Β και C.

Αποτελέσματα: Στο διάστημα καταγραφής 62 άτομα, 41 άντρες και 21 γυναίκες, στην πλειοψηφία 
τους ελληνικής καταγωγής (55/62), αναζήτησαν προφυλακτική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση στον 
HIV. Η μέση ηλικία των εξεταζομένων ήταν 38,7 έτη (20-65, διάμεση 37 έτη). Ο μέσος χρόνος μεταξύ της 
έκθεσης και της λήψης ΡΕΡ ήταν 30,1 ώρες (διάμεση 24 ώρες). 23 περιπτώσεις (37,1%) αφορούσαν επαγ-
γελματική έκθεση (ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό). Από αυτές, 16 (69,6%) αφορούσαν 
βαθύ τραυματισμό με ορατό αίμα. Από τα περιστατικά μη επαγγελματικής έκθεσης, η πλειοψηφία [17 
(44,7%)] αφορούσε παθητική πρωκτική επαφή, ενώ ακολουθούσε η ενεργητική [9 (26,7%)] και η παθη-
τική κολπική επαφή [7 (18,4%)]. Στις 29 από τις 62 περιπτώσεις ήταν γνωστή η πηγή της έκθεσης. Από 
αυτές, η πηγή αφορούσε εξίσου MSM (27,58%), εκδιδόμενα άτομα (27,58%) και γνωστό οροθετικό άτο-
μο (27,58%), ενώ ακολουθούσαν σε συχνότητα οι IVDU (17,2%). Σε δύο περιπτώσεις εξετάστηκε η πηγή 
και δεν χορηγήθηκε προφυλακτική αγωγή λόγω αρνητικού για τον HIV αποτελέσματος. Επίσης, σε δύο 
περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής με οροθετικό άτομο υπό cART, δεν χρειάστηκε προφυλακτική αντι-
ρετροϊκή αγωγή επειδή διαπιστώθηκε μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο της HIV(+) πηγής. Από τα άτομα που 
εξετάστηκαν, μόνο 28 (45,2%) είχαν προφυλακτικό τίτλο αντισωμάτων για την ηπατίτιδα Β (antiHBs>10 
IU/ml). Στα επίνοσα άτομα δόθηκαν οδηγίες εμβολιασμού. Στις περιπτώσεις σεξουαλικής έκθεσης δό-
θηκαν οδηγίες για έλεγχο και πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. Σε καμία περίπτωση 
δεν διαπιστώθηκε μετάδοση του HIV ή των HBV, HCV.

Συμπεράσματα: Αν και η ΡΕΡ είναι περισσότερο γνωστή και διαδεδομένη μεταξύ των MSM, στη δική 
μας καταγραφή 41% των μη επαγγελματικών εκθέσεων αφορούσε ετεροφυλόφιλους. Με βάση τις διε-
θνείς οδηγίες, δεν χορηγείται πλέον ΡΕΡ σε περίπτωση σεξουαλικής επαφής με HIV(+) άτομο με μη ανι-
χνεύσιμο ιικό φορτίο, μειώνοντας έτσι το κόστος και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες από την άσκο-
πη χορήγηση αντιρετροϊκών. Τέλος, ανησυχία προκαλεί η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, όσον αφορά 
την ηπατίτιδα Β, ατόμων που κινδυνεύουν από επαγγελματική ή σεξουαλική έκθεση στον HBV.

EA02

PrEP-ουσα προφύλαξη από HIV λοίμωξη: Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση
Ν. Σιμιτζής, Κ. Ζαγοριανός, Β. Νταούλα, Σ. Ζιώγα

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα παρατηρείται μια σταθερή δυναμική 
εξάπλωσης της επιδημίας του HIV/AIDS σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη εντατικοποίησης και συστη-
ματοποίησης των προγραμμάτων πρόληψης κρίνεται επιβεβλημένη. H PrEP είναι μόνο για τους ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε συνεχή και σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV. Για τους ανθρώπους που 
θέλουν να προλάβουν την HIV λοίμωξη μετά από μία μόνο υψηλού κινδύνου πιθανή έκθεση, όπως το 
σεξ χωρίς προφυλακτικό, η κοινή χρήση ενέσιμων ναρκωτικών και η σεξουαλική επίθεση, υπάρχει μια 

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

2 Επιτροπή Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α.  
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

3 Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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άλλη επιλογή που ονομάζεται «Προφύλαξη Μετά την Έκθεση», ή PEP. Η PEP πρέπει να αρχίσει μέσα σε 
72 ώρες από την έκθεση στον ιό HIV.

Σκοπός: Η παρουσίαση νεότερων δεδομένων αναφορικά με τη χρήση της αντιρετροϊικής αγωγής ως 
μέτρο πρόληψης. Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία μειώνουν τις επιπτώσεις του ιού στον οργανισμό 
και καθιστούν τη νόσο χρόνια, από καταληκτική.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 
στις βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων PubMed και Scopus, καθώς και στην ιστοσελίδα www.hivaids.gr 
στις 25 Μαΐου του 2019. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση ήταν οι εξής: 
«Pre-Exposure Prophylaxis», «PrEP», «Human Immunodeficiency Virus*», «HIV», «Acquired Immune De-
ficiency Syndrome» και «AIDS». Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής, οι 
μελέτες να έχουν γίνει πάνω σε ζώα και να μην έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία.

Αποτελέσματα: Από τις 450 μελέτες που προέκυψαν από την ηλεκτρονική αναζήτηση, 20 πληρούσαν 
τα κριτήρια ένταξης στην παρούσα ανασκόπηση. Ο ευρύτερος όρος πρόληψη της HIV λοίμωξης περιλαμ-
βάνει μια σειρά από προγράμματα, δραστηριότητες και υπηρεσίες που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν 
τη μετάδοση του HIV, στοχεύοντας σε άτομα που δεν έχουν μολυνθεί ακόμη. Η αντιρετροϊική θεραπεία 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής πρόληψης της HIV λοίμωξης και μπορεί να εφαρμο-
στεί ως μέτρο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πριν από την έκθεση στον ιό. Η Pre-Exposure Prophylaxis 
(PrEP) αποτελεί μέτρο πρωτογενούς πρόληψης μέσω της χορήγησης αντιρετροϊικής αγωγής.

Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός επιτυχημένων στρατηγικών πρόληψης της HIV λοίμωξης έχει δώσει 
νέα ώθηση στο πεδίο αντιμετώπισης της μάστιγας του HIV/AIDS, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για το 
εγγύς μέλλον. Ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ βιοϊατρικών και συμπεριφορικών παρεμβάσεων 
έχει αντικατασταθεί από την εφαρμογή συνδυαστικών (ολιστικών) στρατηγικών πρόληψης.

EA03

Εκτίμηση του τρόπου μετάδοσης της HIV-1 λοίμωξης σε 
άτομα με διαφορετικό χρόνο διάγνωσης στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη,1 Σ. Λημναίος,1 Γ. Αδάμης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Μ. Χίνη,3 Ν. Μαγκαφάς,3 Μ.Κ. Λαζανάς,3  
Σ. Πατρινός,4 Σ. Μεταλλίδης,5 Ό. Τσαχουρίδου,5 Β. Παπασταμόπουλος,6 Δ. Χατζηδημητρίου,7 Ε. Κάκαλου,6 
Δ. Καββαθά,8 Α. Παπαδόπουλος,8 Κ. Πρωτοπαπάς,8 Μ. Ψυχογυιού,9 Δ. Μπασούλης,9 Δ. Πιλάλας,10  
Δ. Παρασκευά,11 Γ. Χρύσος,11 Β. Παπαρίζος,12 Σ. Κουρκουντή,12 Ε. Σαμπατάκου,13 Β. Μπολάνος,13 Ν. Σύψας,14 
Μ. Λαδά,15 Ε. Μπαρμπουνάκης,16 Ε. Καντζηλάκη,16 Π. Παναγόπουλος,17 Β. Πετράκης,17 Σ. Δριμής,11  
Γ. Μαγιορκίνης,1 Λ. Σκούρα,7 Β. Σύψα,1 Ά. Χατζάκης,1 Δ. Παρασκευής 1

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της καθυστερημένης και της πρόσφατης διάγνωσης στη μετέ-
πειτα μετάδοση της HIV-1 λοίμωξης στην Ελλάδα.

Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν 3.127 αλληλουχίες υπότυπων A1 και B από άτομα που ζουν με HIV 
(PLHIV) στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1999-2015. Για τους PLHIV εκτιμήθηκαν οι ημερομηνίες μόλυν-
σης τους με HIV μέσω ανάλυσης μοριακού ρολογιού. Τα άτομα του υπό μελέτη πληθυσμού κατηγοριοποι-
ήθηκαν σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη μόλυνσή τους μέχρι τη διάγνωσή τους 
(διάμεση εκτίμηση, ενδοτεταρτημοριακό εύρος-IQR, σε έτη): πρόσφατη (0,49, 0,32-0,72), ενδιάμεση (1,40, 
1,16-1,65), καθυστερημένη (2,64, 2,25-3,16), και πολύ καθυστερημένη (5,97, 4,68-7,98) διάγνωση. Οι παρα-
πάνω τέσσερεις κατηγορίες δεν βασίστηκαν στη μέτρηση του αριθμού των CD4 κυττάρων κατά τη διά-
γνωση. Η εκτίμηση του τρόπου διασποράς του HIV μεταξύ των PLHIV με διαφορετική κατηγορία διάγνω-
σης πραγματοποιήθηκε με μέθοδο παρόμοια με τη στατιστική φυλογεωγραφία. 

Αποτελέσματα: Αναφορικά με την πιθανή πηγή προέλευσης της HIV λοίμωξης εκτιμήθηκαν οι μετα-
δόσεις μεταξύ: i) ατόμων της ίδιας ομάδας (π.χ. μεταξύ των ατόμων με πρόσφατη διάγνωση), και ii) όλων 
των πιθανών ανά δύο συνδυασμών διαφορετικών ομάδων (π.χ. μεταξύ ατόμων με πρόσφατη και ενδι-
άμεση, καθυστερημένη, ή πολύ καθυστερημένη διάγνωση). Για τους PLHIV με πρόσφατη διάγνωση το 

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

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

6 Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

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

8 Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. 
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

9 Α’ Παθολογική Κλινική, 

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

10 Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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55,4% και 51,9% των μεταδόσεων υπότυπου A1 και Β αντίστοιχα, βρέθηκε να προέρχεται από άτομα με 
πρόσφατη διάγνωση. Οι PLHIV με καθυστερημένη διάγνωση μολύνθηκαν κατά 39,1% (υπότυπος Α1) και 
36,9% (υπότυπος Β) από PLHIV με καθυστερημένη διάγνωση, και κατά 23,3% (υπότυπος Α1) και 16,0% (υπό-
τυπος Β) από PLHIV με πολύ καθυστερημένη διάγνωση. Και στους δυο υπότυπους βρέθηκε ότι οι PLHIV 
αποτελούσαν πηγή μετάδοσης, κυρίως, για τα άτομα παραπλήσιων κατηγοριών (πχ. άτομα με ενδιάμεση 
διάγνωση μετέδιδαν τον ιό σε άτομα με πρόσφατη διάγνωση; άτομα με πρόσφατη και καθυστερημένη 
διάγνωση σε άτομα με ενδιάμεση διάγνωση). Επίσης, εκτιμήθηκε ότι οι PLHIV με πρόσφατη διάγνωση 
αποτελούσαν κύρια πηγή μετάδοσης μόνο για τα άτομα με ενδιάμεση διάγνωση, ενώ ο μεγαλύτερος αριθ-
μός HIV μεταδόσεων προς όλες τις κατηγορίες προήλθε από τους PLHIV με καθυστερημένη διάγνωση. 

Συμπεράσματα: Η παρούσα ανάλυση έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των HIV-1 μεταδόσεων 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ PLHIV με πρόσφατη διάγνωση, υποδεικνύοντας ότι για τα άτομα αυτά οι 
περισσότερες μεταδόσεις πραγματοποιήθηκαν κοντά στην ημερομηνία μόλυνσης. Οι PLHIV με πολύ 
καθυστερημένη διάγνωση αποτελούν πηγή της HIV μετάδοσης για άτομα με διαφορετικές κατηγορίες 
διάγνωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταδόσεις συμβαίνουν από τα άτομα όλων των κατηγοριών διά-
γνωσης, συμπεραίνουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και περαιτέρω ενέργειες ώστε να βελ-
τιωθεί ο ρυθμός διάγνωσης και η έναρξη θεραπείας.

EA04

Εκτίμηση του χρονικού διαστήματος διάγνωσης αναφορικά 
με τη μετάδοση της HIV-1 λοίμωξης στην Ελλάδα
Ε.-Γ. Κωστάκη,1 Σ. Λημναίος,1 Γ. Αδάμης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Μ. Χίνη,3 Ν. Μαγκαφάς,3 Μ.Κ. Λαζανάς,3  
Σ. Πατρινός,4 Σ. Μεταλλίδης,5 Ό. Τσαχουρίδου,5 Β. Παπασταμόπουλος,6 Δ. Χατζηδημητρίου,7 Ε. Κάκαλου,6  
Α. Αντωνιάδου,8 Α. Παπαδόπουλος,8 Μ. Ψυχογυιού,9 Δ. Μπασούλης,9 Δ. Πιλάλας,10 Δ. Παρασκευά,11  
Γ. Χρύσος,11 Β. Παπαρίζος,12 Σ. Κουρκουντή,12 Ε. Σαμπατάκου,13 Β. Μπολάνος,13 Ν. Σύψας,14 Μ. Λαδά,15  
Ε. Μπαρμπουνάκης,16 Ε. Καντζηλάκη,16 Π. Παναγόπουλος,17 Β. Πετράκης,17 Σ. Δριμής,11 Λ. Σκούρα,7  
Β. Σύψα,1 Ά. Χατζάκης,1 Δ. Παρασκευής 1

Σκοπός: Η εκτίμηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης στην Ελ-
λάδα, με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας.

Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριέλαβε 6.268 άτομα που ζουν με HIV (PLHIV) με διαθέσιμη νου-
κλεοτιδική αλληλουχία το χρονικό διάστημα 1999-2015 στην Ελλάδα. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στους 
υπότυπους Α1 (Ν=1.777, 28,4%) και Β (Ν=2.589, 41,3%), που είναι οι επικρατέστεροι στην Ελλάδα. Οι 
ημερομηνίες μετάδοσης του HIV-1 εκτιμήθηκαν για 3.127 PLHIV με τη μέθοδο μοριακού ρολογιού. Το 
χρονικό διάστημα μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης εκτιμήθηκε για 2.195 μη-θεραπευμένους 
ασθενείς με διαθέσιμο δείγμα μεταξύ 2005 και 2015. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με πο-
λυπαραγοντικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: Το διάστημα μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης για 2.195 μη-θεραπευμένους 
PLHIV εκτιμήθηκε 1,88 έτη (διάμεση τιμή; ενδοτεταρτημοριακό εύρος-IQR: 0,89-3,84), ενώ για 630 
(28,7%) εξ’ αυτών εκτιμήθηκε μικρότερο από 1 έτος. Για τους ετεροφυλόφιλους το παραπάνω διάστημα 
εκτιμήθηκε 2,82 έτη (διάμεση τιμή; IQR: 1,44-5,87), για τους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM) 
1,87 έτη (διάμεση τιμή; IQR: 0,95-3,65) και για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) 0,80 έτη 
(διάμεση τιμή; IQR: 0,42-1,58). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το διάστημα μεταξύ μετάδοσης του HIV 
και διάγνωσης ήταν κατά 70,3% (95% διάστημα εμπιστοσύνης-ΔΕ: 63,6%-75,8%; p<0,001) και 28,6% 
(95% ΔΕ: 16,3%-39,1%, p<0,001) μικρότερο στους ΧΕΝ και στους MSM αντίστοιχα, συγκριτικά με τους 
ετεροφυλόφιλους. Για 10 έτη αύξηση στην ηλικία των PLHIV εκτιμήθηκε μια αύξηση της τάξης του 17,2% 
(95% ΔΕ: 12,5%-21,9%, p<0,001) στο παραπάνω διάστημα. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι οι ΧΕΝ που δια-
γνώστηκαν μεταξύ 2014 και 2015 είχαν 2,93 (95% ΔΕ: 1,19-7,24, p=0,001) φορές μεγαλύτερο διάστημα 
μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης συγκριτικά με τους ΧΕΝ που διαγνωστήκαν πριν το 2014. 

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, «Σισμανόγλειο» 
Νοσοκομείο

16 Γενική Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

17 Β’ Παθολογική Κλινική και 
Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

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

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

6 Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

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

8 Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. 
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9Α’ Παθολογική Κλινική,, Γ.Ν.Α. 
«Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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, «Σισμανόγλειο» 
Νοσοκομείο

16 Γενική Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

17 Β’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα 
Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Συμπεράσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι οι ετεροφυλόφιλοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία PLHIV δια-
γιγνώσκονται καθυστερημένα. Ο χρόνος διάγνωσης για τους ΧΕΝ ήταν βραχύτερος, πιθανόν λόγω 
των παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της HIV επιδημίας μεταξύ των ΧΕΝ στην Αθήνα. Η αυξητική τάση 
στο διάστημα μεταξύ μετάδοσης του HIV και διάγνωσης που παρατηρήθηκε στους ΧΕΝ τα τελευταία 
δυο έτη (2014-2015), πιθανότατα οφείλεται στη σημαντική μείωση των διαγνωστικών δοκιμασιών 
μετά το 2013.

EA05

Καταρράκτης φροντίδας του HIV σε 11 ευρωπαϊκές χώρες 
στο τέλος του 2016 συνολικά και ανά ομάδα κινδύνου:  
Τι έχουμε επιτύχει;
Γ. Βουρλή,1 Δ. Παρασκευά,2 Σ. Πατρινός,2 T. Noori,3 K. Porter,4 J. Begovac,5 V. Delpech,6 E. Girardi,7  
B. Gunsenheimer-Bartmeyer,8 V. Hernando,9 N. Obel,10 A. van Sighem,11 A. Sönnerborg,12 V. Supervie,13  
R. Zangerle,14 Γ. Τουλούμη,1 εκ μέρους του European HIV Continuum of Care Working Group

Σκοπός: Παρά την εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART), η κα-
θυστερημένη διάγνωση και έναρξη ART και η κακή συμμόρφωση στη θεραπεία παραμένουν εμπόδια 
στη μείωση της επίπτωσης του HIV. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμήσουμε την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του UNAIDS 90-90-90 με τη δημιουργία του καταρράκτη φροντίδας υγείας 
(Continuum of Care - CoC) για τον HIV το 2016 σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνολικά, ανά 
ομάδα κινδύνου καθώς και ανά φύλο.

Υλικό και Μέθοδοι: Συνδυάζοντας δεδομένα επιτήρησης και μελετών κοορτής από την Αυστρία, 
την Κροατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη 
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργήσαμε ένα CoC 4 σταδίων το οποίο περιλαμβάνει i) τον 
αριθμό των ατόμων που ζει με HIV (People Living with HIV-PLHIV), ii) το ποσοστό των ατόμων που 
έχουν διαγνωστεί μεταξύ των PLHIV, iii) το ποσοστό των διαγνωσμένων που ξεκίνησαν ART, iv) το πο-
σοστό των ατόμων που είχαν επιτύχει ιική καταστολή (≤200 αντίγραφα/mL RNA) κατά την τελευταία 
επίσκεψή τους, μεταξύ όσων έλαβαν θεραπεία. 

Αποτελέσματα: Ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων με HIV στις συμμετέχουσες χώρες το 2016 ήταν 
702,848 (επιπολασμός 0.19%). Συνολικά, εκτιμήσαμε ότι είχε διαγνωστεί το 87% των PLHIV, το 92% των 
διαγνωσμένων είχε λάβει ART ενώ το 91% των ασθενών που είχαν ξεκινήσει ART είχε επιτύχει ιική κατα-
στολή. Μεταξύ όλων των PLHIV, το 73% είχε επιτύχει ιική καταστολή. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους 
άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΑ) ήταν: 86%, 93%, 93% (και μεταξύ όλων των 
PLHIV 74%), για τους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ): 94%, 88%, 84% (67%), για ετεροφυλόφι-
λους: 86%, 92%, 91% (72%). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
ενώ υπήρχε σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών.

Συμπέρασμα: Η ΕΕ είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου 90-90-90 και έχει επιτύχει τον τελικό στόχο 
του UNAIDS το 73% των PLHIV να ζει με κατεσταλμένο ιικό φορτίο, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο 
συγκριτικά με το 2013, όπου το 60% των PLHIV είχε επιτύχει ιική καταστολή. Ωστόσο, διαφορές μεταξύ 
χωρών και ομάδων κινδύνου εξακολουθούν να υφίστανται. Σημαντικός στόχος παραμένει ο περιορι-
σμός του ετήσιου αριθμού νέων μολύνσεων, καθώς και η μείωση του χρόνου μεταξύ των σταδίων. Επι-
πλέον, η ενίσχυση των προγραμμάτων ελέγχου για HIV, η άμεση έναρξη ART και η υποστήριξη των 
ασθενών για παραμονή στη φροντίδα, καθώς και η εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης του HIV, είναι 
στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη του επιδημιολογικού ελέγχου του HIV και, τελικά, για την εξάλει-
ψη του AIDS μέχρι το 2030.

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

2 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα

3 European Centre for Disease 
Prevention and Control, Stockholm, 
Sweden

4 University College London, 
London, UK

5 University of Zagreb, Zagreb, Croatia
6 Public Health England, London, UK
7 Lazzaro Spallanzani National Institute 
for Infectious Diseases, Rome, Italy

8 Robert Koch Institute, Berlin, Germany
9 Centro Nacional de Epidemiologia, 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, 
Spain

10 Copenhagen University Hospital, 
Copenhagen, Denmark

11 Stichting HIV Monitoring, 
Amsterdam, Netherlands

12 Karolinska Institute, Stockholm, 
Sweden

13 INSERM, Paris, France
14 Innsbruck Medical University, 

Innsbruck, Austria
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EA06

Παραμένει αυξημένη η μετάδοση HIV μεταξύ χρηστών 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Αθήνα μετά την επιδημία 
του 2011; Αποτελέσματα από κοορτή χρηστών που 
συμμετέχουν στα Προγράμματα Αριστοτέλης (2012-2013) 
και Αριστοτέλης HCV-HIV (2018-2019)
Σ. Ρούσσος,1 Δ. Παρασκευής,1 Γ. Καλαμίτσης,2 Μ. Ψυχογυιού,3 Ε. Φλούντζη,1 Ά. Χατζάκης,1 Β. Σύψα 1

Σκοπός: Η εκτίμηση της επίπτωσης HIV και της διασύνδεσης σε αντιρετροϊκή θεραπεία σε κοορτή 
χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην Αθήνα την περίοδο 2012-2019.

Υλικό και Μέθοδοι: Τις περιόδους 2012-2013 και 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 
ΧΕΝ με στόχο τον έλεγχο για λοιμώδη νοσήματα και τη διασύνδεση σε θεραπεία («ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV-HIV», αντίστοιχα). Τα κριτήρια συμμετοχής ήταν κοινά (ηλικία ≥18 ετών, ενδοφλέ-
βια χρήση τους τελευταίους 12 μήνες, διαμονή στην Αθήνα). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν έλεγχο 
HIV, συνεντεύξεις, συμβουλευτική και παραπομπή σε φροντίδα. Αναλύθηκαν δεδομένα 578 ΧΕΝ που 
συμμετείχαν και στις δύο περιόδους. Τα στοιχεία των δύο χρονικών περιόδων ενοποιήθηκαν με βάση 
ανώνυμο μοναδικό κωδικό. H επίπτωση HIV εκτιμήθηκε ορίζοντας ως χρόνο ορομετατροπής τη διάμε-
ση ημερομηνία μεταξύ τελευταίου αρνητικού και πρώτου θετικού αποτελέσματος.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων κατά την πιο πρόσφατη συμμετοχή (2018-2019) 
ήταν 40,5 έτη. Η πλειοψηφία ήταν άνδρες (82,2%) και ελληνικής εθνικότητας (93,6%). Ο επιπολασμός 
HIV το 2012-2013 ήταν 15,1%. Από τους 491 ΧΕN αρνητικούς σε HIV την περίοδο 2012-2013, 44 παρουσί-
ασαν ορομετατροπή μέχρι το 2018-2019 (επίπτωση HIV: 1,9 νέες μεταδόσεις/100 ανθρωποέτη, 95% 
Δ.Ε.: 1,4-2,6) με αποτέλεσμα ο επιπολασμός σε αυτήν την ομάδα να διαμορφώνεται στο 22,7% το 2018-
2019 (p<0,001 σε σχέση με το 2012-2013). Το 2012-2013, το 10,8% των οροθετικών ΧΕΝ αναφέρει ότι είναι 
σε αντιρετροϊκή θεραπεία κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο πρόγραμμα. Το 2018-2019, το ποσοστό 
αυτό διαμορφώνεται στο 45,4%.

Συμπέρασμα: Η επίπτωση της HIV λοίμωξης την περίοδο 2013-2019 (1,9 μεταδόσεις/100 ανθρωποέτη) 
παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με το 2013 (1,7/100 ανθρωποέτη)1 και υπογραμμίζει τον ενδημικό χα-
ρακτήρα της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό αυτό. Η διασύνδεση σε αντιρετροϊκή θεραπεία έχει αυξηθεί 
σημαντικά σε σχέση με την έναρξη της επιδημίας αλλά παραμένει σε μη ικανοποιητικά επίπεδα.

Βιβλιογραφία
1. Sypsa V et. all, JID 2017.

EA07

Συχνότητα HIV λοίμωξης και των συλλοιμώξεων της με 
ηπατίτιδα Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς
Τ. Πίτσια,¹ Ι. Δανιήλ,¹ Ε. Λάσκος,¹ Μ. Μπαλαχούτη,² Β. Βούλγαρης,³ Β. Μαμάκου,³ Δ. Κραβαριώτου,¹  
Κ. Μεσολογγίτης,¹ Ν. Τζουράς,¹ Μ. Γεωργιάδου,¹ Σ. Χαρπαντίδης,¹ Α. Δημητριάδης,4 Δ. Νεαμονιτού ¹

Σκοπός: Οι λοιμώξεις από τον ιό HIV και τους ιούς της ηπατίτιδας Β (HBV) και της ηπατίτιδας C (HCV) 
είναι σοβαρές και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ενώ η συννοσηρότητα τους μπορεί να προκα-
λέσει βαρειά οξεία νόσηση. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς εκδηλώνουν συμπεριφορές (επισφαλής σεξουαλική 
δραστηριότητα, ενδοφλέβια χρήση ουσιών, κ.ά.) που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των λοιμώξεων 

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

2 Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας 
«Προμηθέας»

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

¹ Μικροβιολογικό - Βιοχημικό 
Εργαστήριο, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»

² Επιτροπή Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»

³ Παθολογικό Τμήμα, Ψ.Ν.Α. 
«Δρομοκαΐτειο»

4 Ψυχιατρικό Τμήμα «Αγία Μαρκέλλα», 
Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»
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αυτών. Σκοπός της παρούσης μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή της συχνότητας της λοίμωξης από τον ιό 
HIV καθώς και της συλλοίμωξης αυτής με τους ιούς HBV και HCV σε νοσηλευόμενους ασθενείς Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου.

Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 2010-2018 πραγματοποιήθηκε έλεγχος για HIV, HBV 
και ΗCV λοίμωξη σε 15.755 ασθενείς του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο». Ο ορολογικός έλεγχος για HIV Ag/Ab, 
HbsAg και Anti-HCV έγινε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου χρησιμοποιώντας τη μέ-
θοδο μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). Τα θε-
τικά για HIV δείγματα εστάλησαν για επιβεβαίωση σε κέντρο αναφοράς του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Αποτελέσματα: Από τους 15.755 ψυχιατρικούς ασθενείς της μελέτης μας, οι 95 (0,6%) ήταν επιβεβαι-
ωμένα οροθετικοί στον ιό HIV. Από αυτούς 77 (81,1%) ήταν άνδρες (μέσης ηλικίας ± σταθερά απόκλιση: 
40,7±8,9 έτη) και 18 (18,9%) ήταν γυναίκες (μέσης ηλικίας ± σταθερά απόκλιση: 43,1±9,4 έτη). Το 51,2% 
των ασθενών με HIV ανέφεραν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (IDUs). Από τους 95 HIV ορο-
θετικούς ασθενείς, οι 67 (70,5%) είχαν συλλοίμωξη HIV με ιούς της ηπατίτιδας: 1 (1,5%) με τον HBV, 61 
(91,0%) με τον HCV, ενώ 5 (7,5%) είχαν συλλοίμωξη HIV και με τους δύο αυτούς ιούς (HBV+HCV). Στους 
ασθενείς με συλλοίμωξη το ποσοστό αυτών που ήταν IDUs ήταν μεγαλύτερο (70,1%) και η ηλικία τους 
ήταν μικρότερη (μέση ηλικία ± σταθερά απόκλιση: 38,9±8,0 έτη) σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς συλ-
λοίμωξη (42,9% ήταν IDUs, μέση ηλικία ± σταθερά απόκλιση: 46,7±9,0 έτη).

Συμπεράσματα: Η συχνότητα ανεύρεσης οροθετικών για λοίμωξη από HΙV ψυχιατρικών ασθενών 
που έχουν συλλοίμωξη με ηπατίτιδα Β και C είναι υψηλή στον πληθυσμό της μελέτης μας. Η συχνότητα 
συλλοίμωξης για HIV και HCV είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι για τη συλλοίμωξη με HBV, ενώ η ανεύρεση 
συλλοίμωξης HIV και με τους δύο αυτούς ιούς της ηπατίτιδας δεν είναι σπάνια. Τέλος, οι συλλοιμώξεις 
αυτές παρατηρούνται σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό στους άνδρες IDUs και σε νεαρότερες ηλικίες σε 
σχέση με τους ασθενείς με HIV χωρίς συλλοίμωξη.

EA08

Διακρατικό Πρόγραμμα TransR: Συμμετοχή τρανς 
γυναικών που εργάζονται στο σεξ στην υλοποίηση 
ερευνών και εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα
Μ. Ξανθάκη,1 Ά. Κουρουπού,1 Σ. Αρσένη,1 Α. Πούλιος,1,2 Α. Μανωλοπούλου,1 Γ. Κουνάνης,1 Ι. Αβραμίδης,1  
Γ. Κουρής,1 Β. Σαμπεθάι 1

Σκοπός: Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί σημαντικά νομοθετικά βήματα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων, οι τρανς άνθρωποι δεν απολαμβάνουν 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου και υπόκεινται σε πολλαπλές μορφές βίας και δια-
κρίσεων. Ακόμη πιο ευάλωτες σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης με πολλαπλάσια ευαλωτότητα στην 
HIV μόλυνση είναι οι τρανς γυναίκες που πολύ συχνά εργάζονται στο σεξ στην Ελλάδα και διεθνώς. Το 
διακρατικό πρόγραμμα TransR είναι καινοτόμο στην Ελλάδα καθώς έχει υλοποιήσει μελέτες και εκπαι-
δευτικές δράσεις με την ισότιμη συμμετοχή των τρανς γυναικών που εργάζονται στο σεξ (ΤΓΕΣ) σε όλα 
τα στάδιά του. Το TransR χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από 
το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τον Πρωτοβάθμιο φορέα πρόληψης και ενδυνά-
μωσης εργαζόμενων στο σεξ «Red Umbrella Athens».

Υλικό και Μέθοδοι: Υλοποιήθηκαν 2 ομάδες εστίασης (focus groups) με κοινές διακρατικές ερωτή-
σεις σε 4 ΤΓΕΣ και 7 επαγγελματίες το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018 στην Αθήνα. Οι ερωτήσεις των ομάδων 
εστίασης αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης, εργασίας και πρόσβασης σε υπηρεσίες και θεσμούς, την 
αξιολόγηση υπηρεσιών και διαμόρφωση προτάσεων. Οι ερωτήσεις συγκροτήθηκαν από ομάδα εργασί-
ας της διακρατικής επιτροπής του TransR βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου στα συμμετέχοντα 
κράτη τον Ιούνιο 2018. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με θεματική ανάλυση των απαντήσεων.

1 Θετική Φωνή – Σύλλογος 
Οροθετικών Ελλάδας

2 Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
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Αποτελέσματα: Οι ΤΓΕΣ ανέφεραν τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων στο πεδίο («streetwork») 
που υλοποιούνται πολλά χρόνια βραδινές ώρες και αποτελούν το βασικό μέσο ενημέρωσης, πρόληψης 
και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των ΤΓΕΣ αναδείχθηκαν ως ζήτημα εξέχουσας σημασίας από τους επαγγελματίες όπως 
και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ΤΓΕΣ. Ένα εκπαι-
δευτικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε βάσει των αποτελεσμάτων σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ισπανι-
κά, πορτογαλικά και ιταλικά). Υλοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια από 2 ΤΓΕΣ στην Αθήνα σε 43 
συμμετέχοντες: ΤΓΕΣ, νέοι/ες φοιτητές και ακτιβιστές (18-25 ετών), επαγγελματίες μείωσης της βλάβης, 
ψυχολόγοι, δημοσιογράφοι, γιατροί, νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, συνήγοροι δικαιωμάτων, δι-
ερμηνείς, ΛΟΑΤΚΙ άτομα και πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο.

Συμπεράσματα: Οι ΤΓΕΣ είναι μια κοινωνική ομάδα που βιώνει πολλές διακρίσεις και κοινωνικό απο-
κλεισμό στην Ελλάδα. Η ισότιμη συμπερίληψη των ΤΓΕΣ σε όλα τα στάδια ερευνητικών δράσεων και 
παρεμβάσεων ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους ενώ παράλληλα προάγει την κοινωνική ένταξη, 
την ενδυνάμωση και την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς και την επιστημονική κοινότητα.

EA09

"Chems4EU": Μελέτη που περιγράφει τη χρήση 
chemsex σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, στους ΑΣΑ που 
παρακολουθούνται σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων:  
Τα ελληνικά δεδομένα
Κ. Πρωτοπαπάς, Χ. Οικονομοπούλου, Κ. Θωμάς, Δ. Καββαθά, Χ. Μοσχόπουλος, Π. Φράγκου, Θ. Μάραντος, 
Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου

Σκοπός: To chemsex είναι μια συμπεριφορά που συναντάται όλο και συχνότερα στους ΑΣΑ, και ειδι-
κά σε αυτούς που ζουν με τον HIV. Σκοπός της μελέτης μας είναι να περιγράψουμε τα ποσοστά αυτοα-
ναφερόμενης χρήσης ψυχoδραστικών ουσιών μεταξύ των ΑΣΑ που παρακολουθούνται σε μονάδες ει-
δικών λοιμώξεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και τα 
ποσοστά άλλων σεξουαλικών συμπεριφορών κινδύνου, ΣΜΝ και κακής υγείας.

Υλικό και Μέθοδοι: Συγχρονική, πολυκεντρική μελέτη, χρησιμοποιώντας ένα αυτοαναφερόμενο 
ερωτηματολόγιο, για τη διερεύνηση των ποσοστών χρήσης ουσιών μεταξύ των ΑΣΑ που παρακολου-
θούν για τον HIV στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αποτελέσματα: Στην πρώτη ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 449 ερωτηματολόγια από τη ΜΕΛ του ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ (σε σύνολο 1.700 ερωτηματολογίων από τις 4 χώρες). Η μέση ηλικία ήταν 36 έτη (IQR 32-47). 
Υπήρχαν υψηλά ποσοστά χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών γενικά (37%) και η χρήση chemsex (χρήση 
μεθαμφεταμίνης, μεφεδρόνης, GHB/GBL, κοκαΐνης και κεταμίνης για σεξ) τους τελευταίους 12 μήνες 
ήταν υψηλή (22%). Το slamming (ενδοφλέβια έγχυση της ίδιας ομάδας ουσιών) ήταν 4,9%. Υπήρξαν 
υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών (42%), το 7,1% ανέφερε συμπτώματα απόσυρσης και το 11% 
συμπτώματα υπερδοσολογίας, ενώ το 6% ανέφερε μη συναινετική σεξουαλική επαφή μετά από χρήση. 
Αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, τους φίλους / οικογένεια και τις σχέσεις ανέφερε το 13%, 15% και 
19% αντίστοιχα. Μόνο το 8,3% αναζήτησε υπηρεσίες υποστήριξης και το 70% διαπίστωσε ότι οι υπηρε-
σίες αυτές ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες τους. 

Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια μεγάλη μελέτη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, η οποία παρουσιάζει υψη-
λά ποσοστά χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και στην Ελλάδα μεταξύ των ΑΣΑ που παρακολουθούνται 
από μονάδες ειδικών λοιμώξεων. Υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών και σημαντικός 
αριθμός που αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, την οικογένεια/τους φίλους και τις σχέσεις, 
αλλά μόνο μικρός αριθμός αναζήτησε υπηρεσίες υποστήριξης.

Δ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ,  
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
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EA10

Αντιρετροϊκή αγωγή βασισμένη σε Tenofovir Alafenamide 
(TAF): Μια νέα θεραπευτική πανάκεια;
Β. Πετράκης, Σ. Παπαχρήστου, Π. Παναγόπουλος, Γ. Τρυψιάνης, Μ. Μπαλτατζίδου, Ν. Παπάνας, Δ. Παπάζογλου

Σκοπός: Η αντιρετροϊκή αγωγή έχει επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην κλινική πορεία και 
πρόγνωση των ασθενών προκαλώντας ολοένα και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η θεραπεία με 
Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) παρά την ευεργετική της επίδραση στην καταστολή του ιικού φορ-
τίου φάνηκε να επιδεινώνει τη νεφρική λειτουργία και την οστική πυκνότητα. Αντίθετα, η θεραπεία με 
Tenofovir Alafenamide (TAF) έχει συσχετιστεί με καλύτερη νεφρική λειτουργία, ενώ φαίνεται να μην επη-
ρεάζει ιδιαίτερα το λιπιδαιμικό προφίλ των PLHIV (people who live with HIV). Στόχος της εργασίας είναι 
η ανάδειξη των επιδράσεων της αγωγής με TAF στη νεφρική λειτουργία και το μεταβολικό προφίλ στους 
ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) του Π.Γ.Ν.Α.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν 87 ασθενείς που βρίσκονται υπό αγωγή με 
TAF. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και αξιολόγηση των τιμών της ουρίας, κρεατινίνης, ολικής χολη-
στερόλης, LDL-χοληστερόλης, HDL-χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και γλυκόζης πριν την έναρξη αγω-
γής με TAF και στους 3 και 6 μήνες μετά. Επίσης υπολογίστηκε και στους τρεις χρόνους ο ρυθμός κάθαρ-
σης κρεατινίνης (GFR), ο καρδιαγγειακός κίνδυνος (ASCVD-atherosclerotic cardiovascular disease risk 
score) και ο αθηρωματικός δείκτης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πα-
κέτου SPSS ver. 19 και των στατιστικών ελέγχων: repeated measures ANOVA και Friedman test.

Αποτελέσματα: Στο 79,3% των ασθενών υπό αντιρετροϊκή αγωγή έχει γίνει τροποποίηση από TDF σε TAF, 
με τους περισσότερους να έχουν ήδη συμπληρώσει πάνω από 6 μήνες αγωγής. Κατά κύριο λόγο οι ασθενείς 
ήταν άρρενες (80,9%) με το μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 40-50 ετών (35,7%). 
Ένας στους τρεις ήταν καπνιστής (34,5%). Κατά τις τρεις διαδοχικές μετρήσεις, παρατηρήθηκε στατιστικά ση-
μαντική βελτίωση των τιμών ουρίας και κρεατινίνης. Ιδιαίτερα στην ομάδα των ασθενών με προχωρημένη 
νεφρική νόσο κατά την έναρξη αγωγής με TAF η διάμεση τιμή κρεατινίνης μειώθηκε από το 1,9 στο 1,38 mg/
dL και του GFR αυξήθηκε από το 33,8 στο 43,2 ml/min. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σταδιακή αύξηση 
των τιμών της ολικής χοληστερόλης (κατά 12%, p<0,001), της LDL-χοληστερόλης (κατά 11%, p=0,002), της HDL-
χοληστερόλης (κατά 10%, p<0,001) και των τριγλυκεριδίων (κατά 18%, p=0,001), ενώ η τιμή της γλυκόζης δεν 
μεταβλήθηκε σημαντικά (p=0,818). Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση 
(p<0,001), ενώ μία τάση για υψηλότερες τιμές (p=0,109) παρουσίασε και ο αθηρωματικός δείκτης. Σχεδόν το 
5% των ασθενών ξεκίνησαν λήψη στατινών ή/και αντιυπερτασικής αγωγής μετά την έναρξη αγωγής με TAF. 

Συμπεράσματα: Η αγωγή με TAF παρά την αύξηση της HDL-χοληστερόλης και της LDL-χοληστερόλης 
φάνηκε να οδηγεί σε αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο, παρά την αύξηση ο καρδιαγγειακός 
κίνδυνος παρέμεινε στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας (<7,5%), ενώ η νεφρική λειτουργία φάνηκε να 
βελτιώνεται. Είναι αναγκαίο να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και 
μακρότερο χρόνο παρακολούθησης για να αξιολογηθεί η κλινική σημασία των αρχικών μας ευρημάτων.

EA11

Εξέλιξη της συχνότητας πρώιμης σύφιλης και γονοκοκκικής 
ουρηθρίτιδας σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Β. Βασάλου, Ε. Δασκαλάκης, Ε. Παπαρίζου, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος

Εισαγωγή: Η γονόρροια και η πρώιμη σύφιλη διασπείρονται κατά κύριο λόγο μέσω σεξουαλικών 
δικτύων που περιλαμβάνουν άτομα με μεγάλο αριθμό απροφύλακτων σεξουαλικών επαφών και συνε-
πώς, με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου. 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α.

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
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Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή της πορείας των κρουσμάτων γονόρροιας και πρώ-
ιμης σύφιλης σε πληθυσμό HIV ασθενών και η αξιολόγηση των τάσεων της σεξουαλικής συμπεριφοράς 
των ασθενών αυτών.

Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης ήταν όλοι οι HIV ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μο-
νάδα Ειδικών Λοιμώξεων του «Α. Συγγρός» για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Κατα-
γράφηκαν οι περιπτώσεις πρώιμης σύφιλης και γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας από 1/1/1988 έως 
31/12/2018 (31 έτη) ανά έτος και η συχνότητα ανά 100 ανθρωπο-έτη (person years). 

Αποτελέσματα: Προ του 2000, οι σχετικές περιπτώσεις ήταν σπανιότατες. Από το 2001 αναδύεται 
σημαντική αύξηση της επίπτωσης και των δύο ΣΜΝ, με όλα τα κρούσματα να εντοπίζονται αποκλειστι-
κά σε άρρενες ομοφυλόφιλους ασθενείς. Έκτοτε όμως τα δύο νοσήματα ακολουθούν διαφορετική πο-
ρεία. Οι περιπτώσεις της γονόρροιας κυμαίνονται σταθερά μεταξύ 10 και 20 ανά έτος, ενώ της σύφιλης 
παρουσιάζουν συνεχή ανοδική πορεία, υπερβαίνοντας πλέον τις 50 ανά έτος. Ομοίως, η αναλογία 
κρουσμάτων γονόρροιας ανά 100 έτη παρακολούθησης (person-years) κυμαίνεται μειούμενη περί τη 
μονάδα (0,74-2,87), ενώ η διακύμανση των περιπτώσεων σύφιλης είναι σταθερά πάνω από 4 (0,16-6,01). 
Eπί συνόλου 2047 αρρένων, καταγράφηκαν 554 λοιμώξεις από σύφιλη, που εμφάνισαν 355 ασθενείς 
(17,34%) και 273 κρούσματα γονόρροιας επί 193 ασθενών (9,43%). Πολλοί από τους ασθενείς ανέφεραν 
πολυάριθμες απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές, συχνά με αγνώστους συντρόφους και υπό την επί-
δραση εξαρτησιογόνων ουσιών, διεγερτικών και αλκοόλ. 

Συμπεράσματα: Η αύξηση των ΣΜΝ, και ιδιαίτερα της σύφιλης και της γονόρροιας στον πληθυσμό 
των HIV-ασθενών αποτελεί διεθνές φαινόμενο και επιβεβαιώνει την εξελισσόμενη σεξουαλική συμπε-
ριφορά υψηλού κινδύνου. Στις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται: α) η υπερβολική αισιοδοξία 
από την αποτελεσματικότητα της σύγχρονης αντιρετροϊκής θεραπείας, β) η υποτίμηση των άλλων 
ΣΜΝ, θεωρουμένων ως εύκολα ιάσιμων, γ) η εσφαλμένη πεποίθηση ότι ΣΜΝ όπως η σύφιλη μεταδίδο-
νται με τα ίδια μολυσματικά υλικά (σπέρμα, κολπικά υγρά κ.λπ.) όπως ο HIV. Η διαφορετική επιδημιολο-
γική πορεία των δύο ΣΜΝ που μελετήθηκαν, αποδίδεται στη διασπορά και ανακύκλωση των δύο παθο-
γόνων σε διαφορετικά σεξουαλικά δίκτυα και core groups, με αυτό της σύφιλης να είναι σαφώς ευρύτε-
ρο. Αν και η συμμετοχή ενός ατόμου σε ένα σεξουαλικό δίκτυο δεν αποκλείει τη συμμετοχή του και σε 
άλλο, εν τούτοις αυτό συμβαίνει συνήθως σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

EA12

Αντιγονοειδική άνοση απάντηση σε ασθενείς με HIV-
σχετιζόμενη μη νεοπλασματική λεμφαδενοπάθεια: 
Ενδείξεις από τη μελέτη του ρεπερτορίου του Τ κυτταρικού 
υποδοχέα
Κ. Γεμενετζή,1,2 Σ. Γκαγκαρίδου,2 Φ. Ψωμόπουλος,1 Ε. Βλαχονικόλα,1,3 Α. Αγαθαγγελίδης,1 Χ. Γαλιγαλίδου,1,2  
Κ. Πασέντσης,1 Σ. Μεταλλίδης,4 Τ. Κολέτσα,4 Κ. Σταματόπουλος,1,5 Μ. Παπαϊωάννου,3 Α. Χατζηδημητρίου 1,5

Εισαγωγή: Ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (Human 
Immunodeficiency Virus, HIV) συχνά αναπτύσσουν εμμένουσα αντιδραστική, μη νεοπλασματική 
λεμφαδενοπάθεια ήδη από τα πρώιμα στάδια της νόσου. Ιστολογικά ευρήματα φανερώνουν αντι-
δραστική υπερπλασία των λεμφοζιδίων των λεμφαδένων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις παρατηρείται 
οζώδης σκλήρυνση των βλαστικών κέντρων. Αυτά τα ευρήματα φανερώνουν αντιγονική διέγερση 
που ωστόσο δεν έχει χαρακτηριστεί λεπτομερώς σε μοριακό επίπεδο. Με σκοπό να συγκεντρώσου-
με ανοσογενετικές ενδείξεις για το ρόλο της επιλογής από αντιγόνο στη διαμόρφωση των Τ κυτταρι-
κών απαντήσεων σε HIV(+) ασθενείς με λεμφαδενοπάθεια, μελετήσαμε τις αναδιατάξεις του Τ κυττα-
ρικού υποδοχέα (ΤκΥ) με NGS σε δείγματα βιοψίας λεμφαδένων από 12 HIV(+) ασθενείς με λεμφαδε-
νοπάθεια [HIV(+)] και από 5 ασθενείς με λεμφαδενοπάθεια χωρίς HIV λοίμωξη [HIV(-)], καθώς και δείγματα 

1 Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη

2 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη

3 Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξής 
και Μοριακής Βιολογίας Τμήμα 
Βιολογίας, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

4 Α’ Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, 
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

5 Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sweden
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αίματος 16 υγιών δοτών. Συνολικά, αναλύθηκαν: (i) 1.440.305 παραγωγικές αναδιατάξεις στους HIV(+) 
ασθενείς (Μ.Ο.: 120.025), (ii) 702.533 παραγωγικές αλληλουχίες στους HIV(-) ασθενείς (Μ.Ο.: 140.506) 
και (iii) 3.015.992 παραγωγικές αναδιατάξεις στους υγιείς δότες (Μ.Ο.: 201.066). Ως κλωνοτύπος ορί-
στηκε μια αναδιάταξη με συγκεκριμένο γονίδιο TRBV και πανομοιότυπη αμινοξική αλληλουχία CDR3. 
Εντοπίστηκαν 15.553 κλωνοτύποι στους HIV(+) ασθενείς (Μ.Ο.: 1.296, εύρος: 337-6.212), 53.874 στους 
HIV(-) ασθενείς (Μ.Ο.: 10.774, εύρος: 3.336-16.304) και 650.723 κλωνοτύποι στους υγιείς δότες (Μ.Ο.: 
37.908, εύρος: 6.757-68.916), ισχυρή ένδειξη ότι το ρεπερτόριο των HIV(+) ασθενών εμφανίζει έντονη 
επιλεκτικότητα. Πράγματι, η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών χαρακτηρίστηκε από αυξημένη ολιγο-
κλωνικότητα σε σύγκριση με τις άλλες δύο: το άθροισμα των 10 επικρατέστερων κλωνοτύπων (Μ.Ο) 
ήταν 80% στους HIV(+) ασθενείς, 19,6% στους HIV(-) ασθενείς και 18,6% στους υγιείς δότες (p<0.05). 
Επτά από τους 12 HIV(+) ασθενείς έφεραν τον ίδιο επικρατή κλωνότυπο (TRBV29-1, SVDPSGTGGEGYT) 
που βρέθηκε και στους υπόλοιπους 5 HIV(+) ασθενείς σε χαμηλότερες συχνότητες, ενώ απουσίαζε 
από τους HIV(-) ασθενείς και από τους υγιείς δότες. Παρατηρήθηκε υπερεκπροσώπηση του γονιδίου 
TRBV29-1 (p<0.05) στους HIV(+) ασθενείς, ενώ τα γονίδια TRBV6-5 και TRBV19 ήταν συχνά και στις δύο 
ομάδες ασθενών. Σύγκριση των δεδομένων μας με δεδομένα από δημόσιες βάσεις οδήγησε στην 
αναγνώριση 2 κλωνοτύπων με αποδεδειγμένη αντιδραστικότητα έναντι της πρωτεΐνης p24, συστα-
τικό του εσωτερικού δομικού καψιδίου του ιού, σε δύο διαφορετικούς HIV(+) ασθενείς της παρούσας 
μελέτης. Συμπερασματικά, το ρεπερτόριο του ΤκΥ ασθενών με HIV-σχετιζόμενη μη νεοπλασματική 
λεμφαδενοπάθεια χαρακτηρίζεται από ολιγοκλωνικότητα, επιλεκτική χρησιμοποίηση γονιδίων TRBV 
καθώς και από την παρουσία ενός ειδικού επικρατούς κλωνοτύπου. Αυτά τα ευρήματα υπαινίσσονται 
αντιγονοειδική άνοση απάντηση, υπόθεση που υποστηρίζεται επίσης από την ανίχνευση κλωνοτύ-
πων με αποδεδειγμένη αντιδραστικότητα έναντι του HIV σε ορισμένους τουλάχιστον από τους HIV(+) 
ασθενείς της μελέτης.

EA13

Μεγαλώνοντας με τον HIV: Συννοσηρότητες, πολυφαρμακία 
και ο ρόλος του ιατρού της Μονάδας Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου, Δ. Τζάλας, Δ. Λουλάκης, Χ. Ντάφλος, Ι. Βρεττός, Β. Σακκά, Ν. Μαγκαφάς, Ν. Πιτσούνης, Α. Λιονή, 
Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

Σκοπός: Ανάλυση των χαρακτηριστικών των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας με HIV λοίμωξη. 
Υλικό και Μέθοδοι: Σημειακή καταγραφή των δεδομένων που αφορούν ασθενείς με HIV λοίμωξη 

άνω των 55 ετών, που παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ. Μελετήθηκαν δημογρα-
φικά στοιχεία, οι συλλοιμώξεις, οι συννοσηρότητες, ο αριθμός των φαρμακευτικών δισκίων που λαμβά-
νονται για την αντιμετώπισή τους, και η διάρκεια χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 122 ασθενείς, 99 (81,1%) άνδρες, με μέση ηλικία 63,6 έτη (55-83). 71 
(58,2%) ήταν άγαμοι και 37 (30,3%) έγγαμοι. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν 
44,3 έτη (23-83 έτη). Ο μέσος χρόνος λήψης αντιρετροϊκής αγωγής ήταν 20,8 έτη (0-29 έτη). 13 (10,6%) 
ανέφεραν κατάχρηση αλκοόλ, 16 (13,1%) είχαν συλλοίμωξη με ηπατίτιδα Β ενώ 7 (5,7%) συλλοίμωξη με 
ηπατίτιδα C. Όσον αφορά τις συννοσηρότητες, 51 (41,8%) είχαν αρτηριακή υπέρταση, 41 (33,6%) καρδι-
αγγειακή νόσο, 24 (19,7%) σακχαρώδη διαβήτη, 9 (7,4%) νεοπλασία και 18 (14,7%) οστεοπόρωση. Μόνο 
1 στους 5 ασθενείς δεν ελάμβανε άλλη αγωγή πλην της αντιρετροϊκής. Ο μέσος αριθμός δισκίων, εξαι-
ρουμένων των αντιρετροϊκών, ήταν 3 με μέγιστο αριθμό δισκίων τα 12. Κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησης αυτών των ασθενών, απαιτήθηκαν 71 νοσηλείες εκ των οποίων 23 σχετιζόμενες με λοιμώξεις, 
16 με καρδιαγγειακά συμβάματα και 8 με νευρολογικά νοσήματα.

Συμπεράσματα: Η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών με HIV λοίμωξη οδηγεί στην 
ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου παρακολούθησης και αντιμετώπισης των ποικίλων ιατρικών 
προβλημάτων τους. Όπως φάνηκε στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, οι περισσότεροι λαμβάνουν 

Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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αντιρετροϊκή αγωγή επί σειρά ετών γεγονός που καθιστά την πρόληψη απώτερων επιπλοκών πρω-
ταρχικής σημασίας. Η ύπαρξη πολλαπλών συννοσηροτήτων αποτελεί μείζον πρόβλημα και συχνά 
περιπλέκει την επιλογή της κατάλληλης αντιρετροϊκής αγωγής. Το μεγάλο φορτίο δισκίων, που λαμ-
βάνουν οι ασθενείς για την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων τους, επιτείνει την ανάγκη χορήγη-
σης απλούστερων αντιρετροϊκών σχημάτων με στόχο την επίτευξη βέλτιστης συμμόρφωσης στη 
φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, η πολυφαρμακία επιβάλλει εγρήγορση από πλευράς των λοιμω-
ξιολόγων για την πρόληψη και την έγκαιρη διαπίστωση πιθανών αλληλεπιδράσεων με την αντιρε-
τροϊκή θεραπεία.

EA14

Εκτίμηση δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας με 
τη χρήση υπερηχογραφίας ακουστικών ψηφίδων σε 
ασυμπτωματικούς ανθρώπους με HIV λοίμωξη
Δ. Μπασούλης,1 Χ. Καπέλιος,2 Μ. Μπόνου,2 Ε. Αθανασιάδη,2 Μ. Παπαδοπούλου,1 Κ. Μασούρα,2  
Ι. Μπαρμπετσέας,2 Μ. Ψυχογυιού 1

Σκοπός: Οι εξελίξεις στη φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με HIV (people living with HIV, PLWHIV), 
έχουν μετατοπίσει τον μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα πλέον με συν-
νοσηρότητες. Εκτός από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον γενικό πληθυσμό, η 
διαταραχή του ανοσοποιητικού, η συνεχιζόμενη φλεγμονώδης διεργασία και η έκθεση στην αντιρετρο-
ϊκή θεραπεία, έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακά νοσήματα. Η πρώιμη διάγνωση της καρδιαγγειακής 
νοσηρότητας σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους θα επιτρέψει και την καλύτερη πρόληψη και ταχύτερη 
αντιμετώπιση της.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη σε έναν πληθυσμό PLWHIV με ιολογική κα-
ταστολή, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος. Ερευνήσαμε τη συσχέτιση ανάμεσα στη συνολι-
κή επιμήκυνση παραμορφώσεως (global longitudinal strain, GLS), όπως μετρήθηκε με τη χρήση υπερη-
χογραφίας ακουστικών ψηφίδων (2-D speckle tracking) και 1) στο ατομικό αναμνηστικό, 2) στις δημο-
γραφικές και κλινικές παραμέτρους, 3) στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (intima media thickness, IMT) 
και στην παρουσία αθηρωματικών πλακών, 4) στη διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος της καρωτίδας 
(CΔΤ), όπως μετρήθηκε με τη χρήση ραδιοκυμάτων, και 5) σε εργαστηριακές παραμέτρους.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 40 PLWHIV. Υποκλινική δυσλειτουργία της αριστεράς κοι-
λίας, οριζόμενη ως GLS >-18,7%, είχαν 14/40 (35%) ασθενείς. Η GLS συσχετίστηκε με την ηλικία 
(Pearson co-efficient, r=0,410, p=0,013), το ιστορικό δυσλιπιδαιμίας (r=0,370, p=0,026), το BMI 
(r=0,462, p=0,005), την περίμετρο μέσης (r=0,471, p=0,007) και το IMT του δεξιού καρωτιδικού βολ-
βού (r=0,390, p=0,036). Τα επίπεδα τροπονίνης συσχετίστηκαν με την ηλικία (r=0,513, p=0,001), τον 
αριθμό CD4 κυττάρων (r=-0,357, p=0,025), την κρεατινίνη (r=0,338, p=0,035) και την παρουσία καρω-
τιδικής πλάκας (r=0,374, p=0,038). Τα επίπεδα του NTproBNP συσχετίστηκαν με το ιστορικό σακχα-
ρώδους διαβήτη (r=0,336, p=0,048) και την κρεατινίνη (r=0,548, p=0,001). Η CΔΤ συσχετίστηκε με τη 
διάρκεια έκθεσης σε TAF (r=-0,402, p=0,014), (αλλά όχι σε TDF ή τενοφοβίρη συνολικά), ABC (r=0,39, 
p=0,017), 3TC (r=0,481, p=0,003), d4T (r=0,360, p=0,029), NNRTI (r=0,374, p=0,023) και NVP (r=0,342, 
p=0,038). Σε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, [F (6, 30), p=0,019, R2=0,379], η CΔΤ μειωνόταν κατά 
0,178°C για κάθε έτος έκθεσης στο TAF, που ήταν και η μόνη παράμετρος που διατήρησε στατιστική 
σημαντικότητα στο μοντέλο.

Συμπεράσματα: Εκτός από την ηλικία, ένα πολυπαραγοντικό σύστημα διαταραχής του μεταβολι-
σμού συμμετέχει στην παθογένεια των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Φαίνεται ότι ίσως η έκθεση στο 
TAF ασκεί προστατευτική δράση στη σταθερότητα της καρωτιδικής πλάκας και μειώνει τη φλεγμονή 
της, εύρημα που χρήζει διερεύνησης για να επιβεβαιωθεί.

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

2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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EA15

Επαγγελματική έκθεση σε αίμα ή βιολογικά υγρά με HIV 
λοίμωξη εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών: Αποτελέσματα καταγραφής δέκα 
πέντε ετών
Λ. Λεωνίδου,1 Ά. Χονδρολέου,2 Γ. Μπαντούνα,2 Α. Λέκκου,1 Σ. Ασημακόπουλος,1 Μ. Μαραγκός 1

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στο αίμα και άλλα βι-
ολογικά υγρά με κίνδυνο την πιθανή μετάδοση αιματογενώς μεταδιδoμένων παθογόνων όπως η HIV 
λοίμωξη. H χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής (PEP) έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για 
τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μετά από επαγγελματική έκθεση. 

Σκοπός: Η ανάλυση των δεδομένων της καταγραφής ατυχημάτων των εργαζομένων του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) με αιχμηρό αντικείμενο ή έκθεση σε βιολογικά υγρά από 
ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2003 έως 31/12/2018.

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη του αρχείου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοι-
μώξεων όπου και συμπεριλήφθηκαν οι δηλώσεις ατυχήματος του προσωπικού για τα έτη 2003 έως 2018.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 734 ατυχήματα τα τελευταία 15 έτη. Είκοσι οχτώ (28) εργαζό-
μενοι (3,8%) εκτέθηκαν σε ασθενή με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη (10 νοσηλευτές, 9 ιατροί, 2 υπάλληλοι 
καθαριότητας, 5 εργαστηριακοί, 1 φοιτητής ιατρικής και 1 βοηθός θαλάμου). Τα 17 περιστατικά από τα 28 
(60%) καταγράφησαν την τελευταία 5ετία ενώ στα 20 (71%) ο ασθενής ήταν σε στάδιο νόσου κατηγορίας 2 
(AIDS ή γνωστό υψηλό φορτίο). Στην παθολογική κλινική έλαβαν χώρα 14/28 (50%) ατυχήματα, σε διάφορα 
τμήματα 13, ενώ στη χειρουργική κλινική μόνο 1. Η πλειοψηφία των ατυχημάτων αφορούσε την έκθεση 
δέρματος ή βλενογγόνων σε βιολογικά υγρά (17/28, 60%), ενώ οι τραυματισμοί με αιχμηρά αντικείμενα 
ήταν 11 (40%). Οι τραυματισμοί συνέβησαν κυρίως κατά την αιμοληψία (40%), τη φλεβοκέντηση (14%), 
λήψη σακχάρου (4%), αποκομιδή των απορριμμάτων (3%). Σε 3 τραυματισμούς οι ασθενείς είχαν συλλοίμω-
ξη (1 με HBV, 2 με HCV). Σε πλήρη εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β είχαν προβεί οι 20 εργαζόμενοι (71%), 
επαρκή ανοσοποίηση είχαν οι 19 (67%). Χρήση γαντιών ως Μέσο Ατομικής Προστασίας έκαναν οι 17/28 
(61%), ενώ κανένας δεν φορούσε προστατευτικά γυαλιά ή ρόμπα. Δεκαέξι εργαζόμενοι (57%) έλαβαν προ-
φυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή (1 διπλή, 15 τριπλή). Οκτώ (8) εργαζόμενοι ανέφεραν σοβαρές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες από το γαστρεντερικό, αλλά μόνο 2 έλαβαν αγωγή για λιγότερο από 14 ημέρες. Ολοκληρώθη-
καν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες στους 22 εργαζόμενους (79%), ενώ δεν συμμορφώθηκε για επαρκή 
επανέλεγχο το 21%. Καμία ορομετατροπή δεν καταγράφηκε στους εργαζόμενους που έλαβαν PEP.

Συμπεράσματα: Παρατηρείται αύξηση της καταγραφής της επαγγελματικής έκθεσης στον HIV τα τελευ-
ταία έτη στο νοσοκομείο μας που πιθανώς να οφείλεται στην πληρέστερη επιμόρφωση του προσωπικού για 
τη δυνατότητα πρόληψης με αντιρετροϊκή αγωγή στην έγκαιρη δήλωσή της. Αν και υπάρχει διαρκής ενημέρω-
ση στα θέματα προφύλαξης φαίνεται όμως ότι η συμμόρφωση στα μέτρα ατομικής προστασίας είναι χαμηλή. 

EA16

Λεμφώματα και HIV λοίμωξη. Η εμπειρία μιας Μονάδας 
Λοιμώξεων
Λ. Λεωνίδου,1 Π. Κατσαούνη,2 Α. Κουράκλη,1 Α. Συμεωνίδης,2 Μ. Μαραγκός,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Από την αρχή της πανδημίας του AIDS, η HIV λοίμωξη έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση 
ορισμένων καρκίνων. Σκοπός ήταν η καταγραφή του προφίλ των ΗΙV ασθενών με λέμφωμα στη μονάδα 
μας και η εξέλιξής τους.

1Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
2 Τμήμα Νοσηλευτικής-Επισκεπτών 
Υγείας, Π.Γ.Ν. Πατρών

1 Μονάδα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία Βοήθεια» 

2 Αιματολογικό Τμήμα,  
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών 
«Παναγία Βοήθεια»
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Ασθενείς και Μέθοδοι: Στη Μονάδα Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Π. καταγράφησαν 17 ασθενείς με λέμφω-
μα και HIV λοίμωξη από το 1994 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019. Εννέα ασθενείς (52,9%) είχαν ταυτόχρο-
νη διάγνωση της ΗΙV λοίμωξης και του λεμφώματος, ενώ 6 εμφάνισαν το λέμφωμα σε <5 έτη και 3 σε 
>5 έτη μετά τη διάγνωση της HIV νόσου. Σε 2 ασθενείς η διάγνωση του HIV προέκυψε στα πλαίσια 
ελέγχου για έναρξη χημειοθεραπείας για το λέμφωμα. 

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς ήταν άρρενες (15 MSM) με μέση ηλικία 41 έτη. Δεκατρείς ασθενείς 
(76,4%) κατά τη διάγνωση του HIV είχαν ανοσοκαταστολή με CD4+ κύτταρα <350 εκ των οποίων οι 10 
(58,8%) βαριά (CD4 <200/mm3). Όλοι οι ασθενείς με ταυτόχρονη διάγνωση HIV και λέμφωμα είχαν CD4 
<350, ενώ το 88% αυτών είχε CD4<200. Οι ασθενείς που εμφάνισαν μεταγενέστερα το λέμφωμα είχαν 
καλύτερο ανοσολογικό προφίλ: 50% CD4>350. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αντιρετροϊκή θεραπεία 
(HAART). Tα 16 (94%) από τα 17 λεμφώματα ήταν μη-Hodgkin υψηλής κακοήθειας (14 Β-προέλευσης, 2 
Τ-προέλευσης) εκ των οποίων το 64,7% ήταν σταδίου IV. Από τα Β λεμφώματα 9 ήταν DLBCL, 2 Burkitt, 
1 πρωτοπαθές μεσοθωρακίου, 1 Β-ανοσοβλαστικό, 1 DLBCL/Burkitt. Το 29,4% των ασθενών εμφάνισε 
λέμφωμα καθοριστικό του AIDS. Δέκα από τους 17 ασθενείς (58,8%) απεβίωσαν ενώ 7 (41,2%) επιζούν 
ως σήμερα. Εννέα από τους 10 θανόντες είχαν CD4 <350/mm3 στη διάγνωση του NHL (7 με CD4+ <200/
mm3) κι απεβίωσαν μετά από διάμεσο διάστημα 11,8 μήνες από τη διάγνωση του λεμφώματος. Από 
τους 10 ασθενείς 4 απεβίωσαν λόγω σήψης, 2 λόγω ανθεκτικής νόσου, 4 λόγω σήψης σε έδαφος υπο-
τροπής νόσου. Επτά ασθενείς επιζούν σε ύφεση, με διάμεσο διάστημα 167 μήνες από τη διάγνωση της 
HIV λοίμωξης. Οι 4 είχαν CD4+ κύτταρα <350/mm3, ενώ 3 είχαν CD4+ κύτταρα >350/mm3 στη διάγνω-
ση του λεμφώματος. Όλοι οι θανόντες είχαν χαμηλά CD4+ κύτταρα, υψηλής κακοηθείας λέμφωμα και 
οι 4 είχαν νόσο σταδίου ΙV.

Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητος ο έλεγχος (screening) για ΗΙV σε κάθε ασθενή με λέμφωμα και 
αντίστροφα θα πρέπει να υπάρχει υψηλή υποψία διάγνωσης λεμφώματος σε ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη. 
Στο κέντρο μας η θνητότητα ήταν πολύ υψηλή και πιθανά να οφείλεται στη καθυστερημένη διάγνωση 
τόσο της HIV λοίμωξης όσο και του λεμφώματος αλλά και στο υψηλά ποσοστά ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων.

EA17

Η επίδραση της αντιρετροϊκής αγωγής στους δείκτες 
καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς με HIV λοίμωξη: Mια πιλοτική μελέτη
Π. Φράγκου,1 Ε. Τριανταφυλλίδη,2 Ι. Οικονομίδης,2 Δ. Καββαθά,2 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Δ. Μπενάς,2 Ι. Θύμης,2  
Χ. Οικονομοπούλου,1 Γ. Κωστέλη,2 Χ. Μοσχόπουλος,1 Κ. Θωμάς,1 Α. Αντωνιάδου,1 Α. Παπαδόπουλος 1

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον ιό του HIV αποτελεί ένα σαφώς αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου 
για την ανάπτυξη πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου.1 Η ιαιμία, η χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση και 
κατ’ επέκταση χρόνια φλεγμονή καθώς και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που προκαλείται από την HIV 
λοίμωξη, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου.2 Τα δεδομένα 
σχετικά με την επίδραση των σύγχρονων σχημάτων αντιρετροϊκής αγωγής με αναστολείς ιντεγκράσης 
και αναστολείς πρωτεάσης με νεότερους φαρμακοενισχυτές (cobicistat) στην επίπτωση της υποκλινι-
κής καρδιαγγειακής νόσου είναι ελλιπή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρα-
σης των αναστολέων ιντεγκράσης και της φαρμακοενισχυμένης με cobicistat δαρουναβίρης (συνδυα-
ζόμενων με εμτρισιταβίνη/τενοφοβίρη αλαφεναμίδη) στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα πρωτοθερα-
πευόμενων ατόμων με HIV λοίμωξη.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Διενεργήσαμε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης σε 28 ασθενείς με πρό-
σφατη διάγνωση HIV λοίμωξης (36±10 ετών, 24 άνδρες), στους οποίους έγινε έναρξη αντιρετροϊκής αγω-
γής. Οι ασθενείς κατά την αρχική αξιολόγηση και πριν την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής υποβλήθηκαν 
σε αγγειακό έλεγχο με μέτρηση της καρωτιδο-μηριαίας αορτικής σκληρίας (PWV) και του πάχους του 

1 Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν», Ιατρική 
Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν», Ιατρική 
Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα (PBR 5-9). Ο έλεγχος επαναλήφθηκε 6 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής με 
αναστολέα ιντεγκράσης ή φαρμακοενισχυμένη δαρουναβίρη συνδυαζόμενων με εμτρισιταβίνη/τενο-
φοβίρη αλαφεναμίδη, βάσει της κρίσης του θεράποντος ιατρού. 

Αποτελέσματα: Κατά την επανεκτίμηση συνολικά των ασθενών διαπιστώθηκε αύξηση του σωματι-
κού βάρους (76±13 kg έναντι 79±14 kg, p=0,001), της συστολικής (124+13 mmHg έναντι 132±14 mmHg, 
p=0,001) και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (77±11 mmHg έναντι 81±10 mmHg, p=0,008) και της PWV 
(8,9±1,6 m/sec έναντι 9,6±1,5 m/sec, p=0,01), ενώ το PBR 5-9 παρέμεινε αμετάβλητο (1,2±0,1 m/sec ένα-
ντι 1,2±0,09 m/sec, p=0,72). Διαπιστώθηκε οριακή θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών της αρτη-
ριακής σκληρίας και της συστολικής αρτηριακής πίεσης στο σύνολο των ασθενών, η οποία ήταν ανε-
ξάρτητη των μεταβολών του σωματικού βάρους (Beta=0,38, p=0,05). Όταν οι ασθενείς ταξινομήθηκαν 
με βάση την καπνιστική συνήθεια (15 καπνιστές και 13 μη καπνιστές) διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες 
δεν διέφεραν ως προς την ηλικία, το σωματικό βάρος και τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτη-
ριακής πίεσης, PWV και PBR 5-9. Εντούτοις, μόνο η ομάδα των μη καπνιστών εμφάνισε αύξηση του 
σωματικού βάρους (76±16 κιλά έναντι 79±18 κιλά, p=0,005), της συστολικής (123±16 mmHg έναντι 
136±15 mmHg, p=0,002), της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (74±12 mmHg έναντι 81±12 mmHg, 
p=0,02) και της PWV (8,7±1,9 m/sec έναντι 9,8±1,6 m/sec, p=0,001). 

Συμπεράσματα: Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής οδηγεί σε πρώιμη επιδείνωση του καρδιαγγει-
ακού κινδύνου λόγω αύξησης του σωματικού βάρους, της αρτηριακής πίεσης και της αορτικής σκληρί-
ας ιδιαίτερα σε νεαρούς, μη καπνιστές ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Βιβλιογραφία
1.  European Aids Clinical Society. Guidelines version 9.1. October, 2018. http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.1- english.

pdf (accessed Oct 10, 2019).
2.  Cerrato E, Calcagno A, D’Ascenzo F, et al. Cardiovascular disease in HIV patients: from bench to bedside and backwards. Open 

Heart. 2015 Mar 20;2(1):e000174.

EA18

Ασθενείς με συλλοίμωξη HIV και φυματίωσης στο 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Π. Λουρίδα,1,2 Α. Αργυράκη,1,2 Β. Χατζησταματίου,2 Ε. Σιδεράκης,2 Π. Οικονόμου,2 Α. Γκομίνη,2 Α. Μάλλιος,2 
Ά. Πεφάνης 2

Σκοπός: Η επιδημιολογική καταγραφή των ασθενών με HIV λοίμωξη και Φυματίωση (TB) που νοση-
λεύθηκαν στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» και παρακολουθούνται στο Εξωτερικό Ιατρείο HIV από την αρχή 
της λειτουργίας του (1ος /2019).

Ασθενείς και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη με καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, συν-
νοσηροτήτων, φαρμακευτικής αγωγής (αντιρετροϊικής και αντιφυματικής), επιπλοκών και έκβασης.

Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται δεδομένα από 9 ασθενείς, 5 άνδρες και 4 γυναίκες, μέσης ηλικίας 
37 ετών. Πρόκειται για μετανάστες ή πρόσφυγες Αφρικανικής (n=5) και Aσιατικής (n=4) καταγωγής. Οι 
τρεις διαμένουν στην Ελλάδα ≤1 έτος, έχοντας περάσει από προσφυγικό καταυλισμό, ενώ οι υπόλοιποι 
έχουν μέσο χρόνο διαμονής 5 έτη (εύρος: 2-11 έτη). Εξ αυτών, πέντε ήταν άστεγοι, τρεις ήταν IVDU και 
ένας MSM. Σε 5/9 έγινε ταυτόχρονη διάγνωση HIV και TB, ενώ σε 4/9 η HIV λοίμωξη ήταν επιβεβαιωμέ-
νη από ετών (εύρος: 2-11 έτη), χωρίς να έχουν διασυνδεθεί με ειδικό τμήμα ή να λαμβάνουν ART. Ως 
προς τη φυματίωση, 6/9 ασθενείς είχαν πνευμονική και εξωπνευμονική εντόπιση, ενώ μόλις 3 είχαν 
αποκλειστικά πνευμονική προσβολή. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία που βρίσκεται υπό διερεύ-
νηση, ο έλεγχος πτυέλων ήταν θετικός για στελέχη Mycobacterium tuberculosis ευαίσθητα στα αντιφυ-
ματικά πρώτης γραμμής. Όλοι νοσηλεύθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης Πνευμονολογικών Τμημά-
των. Η διάμεση τιμή του ιικού φορτίου ήταν 4,7x105 copies/ml (εύρος: 1,84x103 - 3,1x106), με τιμές >2x106 
copies/ml σε 4 ασθενείς. Η αρχική διάμεση τιμή CD4+ ήταν 41/μl (εύρος: 8-204), ενώ <50 CD4 είχαν 6 

1 Εξωτερικό Ιατρείο HIV,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

2 Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
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ασθενείς. Ένας ασθενής είχε συλλοίμωξη με HCV, ένας είχε CMV ιαιμία και PML, και μία HPV(+) in situ Ca 
τραχήλου μήτρας. Μετά την έναρξη αντιφυματικής αγωγής, έγινε έναρξη HAART με συνδυασμό TDF/
FTC και αναστολέα ιντεγκράσης ή EFV, σε 6/9 ασθενείς. Τρία άτομα βρίσκονται νοσηλευόμενα εν ανα-
μονή έναρξης HAART. Δύο ασθενείς παρουσίασαν ηπατοτοξικότητα και χρειάστηκε αλλαγή της αντι-
φυματικής θεραπείας. Από τους 6/9 που έλαβαν HAART, ένας κατέληξε λόγω σοβαρού IRIS με εκδηλώ-
σεις από το ΚΝΣ και ένας ανέπτυξε ήπιο IRIS. Από τους 5/9 που συνεχίζουν αντιφυματική αγωγή και 
HAART, όλοι ανταποκρίθηκαν στην αντιφυματική θεραπεία, 4/5 έχουν επιβεβαιωμένη ιολογική κατα-
στολή και είναι σε καλή κλινική κατάσταση, ενώ σε 3/5 λύθηκε το πρόβλημα στέγασης μετά από πολύ-
μηνες προσπάθειες. 

Συμπεράσματα: Η συλλοίμωξη HIV/TB αφορά εξαιρετικά ευάλωτους ασθενείς που ανήκουν σε γνω-
στές ομάδες υψηλού κινδύνου ή είναι ήδη διαγνωσμένοι με HIV λοίμωξη. Πρέπει να ενταθούν οι προ-
σπάθειες για την προσυμπτωματική διάγνωση και για τη διασύνδεσή τους με δομές έγκαιρης φροντί-
δας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ασθενείς που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας.

EA19

Λοιμώξεις αναπνευστικού από Pneumocystis jirovecii (PJP): 
Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και έκβαση σε HIV(+) 
άτομα που παρακολουθούνται στο Νοσοκομείο Νοσημάτων 
Θώρακος
Α. Αργυράκη,1,2 Π. Λουρίδα,1,2 Π. Οικονόμου,2 Α. Γκομίνη,2 Β. Χατζησταματίου,2 Ε. Σιδεράκης,2 Σ. Κλουδάς,2 
Ά. Πεφάνης 2

Σκοπός: Σκοπός είναι η καταγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και της έκβασης HIV(+) 
ατόμων που διαγνώστηκαν με ευκαιριακή λοίμωξη αναπνευστικού από Pneumocystis jirovecii σε διά-
στημα δέκα μηνών. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη καταγραφής των δημογραφικών χαρακτηριστικών, 
συννοσυροτήτων, σταδίου και έκβασης των HIV(+) ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτη-
ρία» λόγω PJP και παρακολουθούνται στο Εξωτερικό Ιατρείο ΗΙV λοίμωξης, από την έναρξη της λει-
τουργίας του (1ος/2019) έως και σήμερα (10ος/2019). 

Αποτελέσματα: Βρέθηκαν πέντε HIV(+) ασθενείς που διαγνώστηκαν με PJP λοίμωξη [4 άντρες, 1 
γυναίκα με μέση ηλικία 44 έτη]. Τρεις έχουν ελληνική εθνικότητα και δύο είναι αλλοδαποί με 10ετή 
τουλάχιστον διαμονή στην Ελλάδα (1 άντρας με καταγωγή από Μπαγκλαντές, 1 γυναίκα από Τανζανία). 
Σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του HIV και τους παράγοντες κινδύνου, οι 3 ήταν MSM και 1 χρήστης 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (IVDU). Το σύνολο των ασθενών πρωτοδιαγνώστηκαν με HIV λοίμω-
ξη λόγω της ευκαιριακής λοίμωξης από PJ και είχαν όλοι κατά την εισαγωγή τους αναπνευστική ανεπάρ-
κεια και τυπικά απεικονιστικά ευρήματα. Κατά τη διάγνωση η διάμεση τιμή των CD4+ ήταν 7/μl (εύρος: 
4-52/μl) και του ιικού φορτίου 6,075x105 c/ml. Σε όλους διαγνώστηκε παράλληλα τουλάχιστον μία συνυ-
πάρχουσα λοίμωξη: δύο εξ’ αυτών διαγνώστηκαν με καντιντίαση γαστρεντερικού συστήματος (στομα-
τοφάρυγγα, οισοφάγου), δύο με ερπητική λοίμωξη (γεννητικών οργάνων, στόματος), ένας με σάρκωμα 
Kaposi, ένας με ηπατίτιδα C και ένας με λανθάνουσα σύφιλη και πνευμονία από Klebsiella pneumoniae. 
Όλοι έλαβαν θεραπεία με ενδοφλέβια τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη και μεθυλπρεδνιζολόνη, σύμ-
φωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, χωρίς να παρουσιάσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Ένας 
ασθενής διασωληνώθηκε λόγω βαρειάς αναπνευστικής ανεπάρκειας και εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας όπου νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι παρουσίασαν βελτίωση και 
έλαβαν εξιτήριο (μέση διάρκεια νοσηλείας 29 ημέρες - εύρος: 20-40 ημέρες). Και οι τέσσερις παραμέ-
νουν ασυμπτωματικοί με μέση τιμή CD4+ 498/μl, ενώ δύο έχουν ήδη μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο υπό 
αντιρετροϊική αγωγή. Κανένας δεν παρουσίασε PJP-σχετιζόμενο IRIS.

1 Εξωτερικό Ιατρείο HIV,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

2 Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
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Συμπεράσματα: Οι ευκαιριακές λοιμώξεις, και ειδικότερα η PJP, παραμένουν σημαντικό αίτιο νοση-
ρότητας και θνητότητας στα άτομα με καθυστερημένη διάγνωση HIV λοίμωξης. Παρόλο που οι ασθε-
νείς αυτοί συχνά ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η πρωτοδιάγνωση του HIV γίνεται λόγω της 
λοίμωξης αναπνευστικού από Pneumocystis jirovecii. Συνήθως, ανευρίσκεται ταυτόχρονα και άλλη ευ-
καιριακή λοίμωξη ή κατάσταση καθοριστική για AIDS. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ιδίως στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, αποτελεί τη μοναδική λύση για την έγκαιρη διάγνωση του HIV, την άμεση έναρξη 
ART και την αποφυγή ευκαιριακών λοιμώξεων.
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ΕΝΘΕΣΕΙΣ

ΔΑ01

Λεμφοειδής Διάμεση Πνευμονία (LIP) σε πρωτοδιαγνωσθέντα 
late presenter της HIV λοίμωξης
Β. Πετράκης,1 Π. Παναγόπουλος,1 Π. Ντόλιος,2 Ι. Χρυσάφης,3 Π. Ουζουνάκης,1 Μ. Γεωργαράκη,1 Δ. Παπάζογλου 1

Σκοπός: Αξιοσημείωτη αύξηση έχει παρατηρηθεί στη συχνότητα σπανίων νοσημάτων σε ασθενείς 
που ζουν με την HIV λοίμωξη. Ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όχι μόνο καθοριστικών του AIDS 
νοσημάτων, αλλά και διαφόρων άλλων λοιμωδών και μη καταστάσεων που επιδεινώνουν την πρόγνω-
ση διατρέχουν οι late presenters. Ως late presenters ορίζονται οι ασθενείς που τη στιγμή της διάγνωσης 
έχουν αριθμό CD4 κυττάρων <350/μL ή καθοριστικό του AIDS νόσημα ανεξαρτήτως από τον αριθμό 
των CD4 κυττάρων. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας κλινικής περίπτωσης που αναδεικνύ-
ει τις δυσμενείς επιπτώσεις της καθυστερημένης διάγνωσης. 

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 36 ετών, MSM (men who have sex with men), μη καπνιστής, 
προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με αναφερόμενο εμπύρετο με ρίγος από τριμήνου και 
συνοδό δύσπνοια, μη παραγωγικό βήχα και κακουχία. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν μη 
μουσικοί ήχοι διάχυτα στα πνευμονικά πεδία και ήπια γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, ενώ από τον ερ-
γαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε σοβαρή λεμφοπενία, θρομβοπενία και αναιμία. Από το ατομικό 
αναμνηστικό ο ασθενής είχε νοσηλευτεί προ πενταετίας με λοίμωξη αναπνευστικού. Τέθηκε η υπόνοια 
HIV λοίμωξης, η οποία επιβεβαιώθηκε με θετική δοκιμασία Western blot. Ο ασθενής είχε τη στιγμή της 
διάγνωσης πολύ υψηλό ιικό φορτίο (>3.000.000 copies/ml) και ο αριθμός των CD4 κυττάρων ήταν <50/
μL. Έγινε συστηματικός έλεγχος για πιθανά καθοριστικά του AIDS νοσήματα, τα οποία αποκλείστηκαν. 
Η βρογχοσκόπηση και η καλλιέργεια του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) απέκλεισαν λοίμωξη 
αναπνευστικού από Pneumocystis Jirovecii, Aspergillus spp ή Μycobacterium Avium Complex. Λόγω εμμο-
νής του βήχα παρά την αντιβιοτική αγωγή διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρί-
νειας. Τα απεικονιστικά ευρήματα (περιοχές θολής υάλου, οζίδια, ινώδεις αλλοιώσεις) ήταν τυπικά για τη 
διάγνωση της Λεμφοειδούς Διάμεσης Πνευμονίας (LIP). Έγινε έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (Tenofovir 
Alafenamide, Emtricitabine, Raltegravir), που αποτελεί και θεραπεία εκλογής για τη σχετιζόμενη με HIV-
LIP. Ο ασθενής στους 6 μήνες αγωγής παρουσίασε σημαντική βελτίωση των κλινικών και απεικονιστι-
κών ευρημάτων και δεν εμφάνισε σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης (IRIS). 

Συμπεράσματα: Σπάνια νοσήματα όπως η LIP παρουσιάζονται με αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς 
με HIV λοίμωξη και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον διαγνωστικό αλγόριθμο. Η έγκαιρη διάγνωση 
και έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για την καλύτερη πρόγνωση των ασθε-
νών. Τα υψηλά ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης αποτελούν μείζον πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει 
τον περιορισμό της επιδημίας της HIV λοίμωξης. 

ΔΑ02

H επίδραση της αντιρετροιϊκής αγωγής (HAART) στην 
περιοδοντική κατάσταση των ασθενών με ΗΙV λοίμωξη
Π. Ντόλου,1 Σ. Βασιλόπουλος,2 Β. Πανής 3

Σκοπός: Η περιοδοντική νόσος είναι φλεγμονώδης νόσος μικροβιακής αιτιολογίας, προσβάλλει τους 
περιοδοντικούς ιστούς και προκαλεί απρόβλεπτη, ανισομερή και ανισοβαρή καταστροφή των στηρι-
κτικών ιστών. Η ανοσοανεπάρκεια σε ασθενείς με HIV λοίμωξη ευνοεί την ανισότητα μεταξύ της μικρο-
βιακής προσβολής και της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή, ενισχύοντας έτσι την καταστροφή 
των περιοδοντικών ιστών. Η HIV λοίμωξη σε ενήλικες σχετίζεται πρωτίστως με την εξέλιξη της περιοδο-
ντικής νόσου, αλλά και την εμφάνιση διάφορων ευκαιριακών λοιμώξεων στο περιοδοόντιο όπως το 

1 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. 

2 Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α.

3Τμήμα Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν.Α.

1 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Περιοδοντολογίας, Τμήματος 
Οδοντιατρικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Επίκουρος Καθηγητής 
Περιοδοντολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3Καθηγητής Περιοδοντολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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γραμμοειδές ερύθημα των ούλων (linear gingival erythema, LGE), τη νεκρωτική ουλίτιδα (necrotizing ul-
cerative gingivitis, NG), τη νεκρωτική ελκώδη περιοδοντίτιδα (necrotizing ulcerative periodontitis, NP) και 
τη νεκρωτική στοματίτιδα. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η χορήγηση της αντιρετροϊκής θερα-
πείας (ΗΑART) έχει επιδράσει αντιστρόφως ανάλογα στον επιπολασμό και την πορεία εξέλιξης της περιο-
δοντικής νόσου όπως και στη συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω ευκαιριακών λοιμώξεων. Σκοπός της 
εργασίας είναι να ερευνηθεί εάν υπάρχει διαφορά στον επιπολασμό των παραπάνω περιοδοντικών νοση-
μάτων μεταξύ των ατόμων με ΗIV λοίμωξη ασθενών που λαμβάνουν ή όχι αντιρετροϊκή αγωγή.

Υλικά και Μέθοδοι: Θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση για ασθενείς που λαμβάνουν 
ή όχι αντιρετροϊκή αγωγή.

Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθησαν 18 άρθρα με συγχρονικές μελέτες. Aπό την ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο επιπολασμός των περιοδοντικών βλαβών NG και NP σε HIV-θετι-
κούς ασθενείς είναι χαμηλότερος για τους ασθενείς που λαμβάνουν HAART αγωγή σε σχέση με όσους 
δεν λαμβάνουν, τάση που δεν φαίνεται να παρατηρείται και για τη χρόνια περιοδοντίτιδα και τους κλι-
νικούς δείκτες.

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η μείωση του ιικού φορτίου παράλληλα με την αποκατάσταση της 
ανοσιακής απάντησης που παρατηρείται στα HIV άτομα που λαμβάνουν HAART να δικαιολογεί τη βελ-
τίωση των κλινικών εκδηλώσεων στο περιοδόντιο. Όσον αφορά την περιοδοντίτιδα ως χρόνιο νόσημα, 
απαιτούνται πιθανόν νεότερες μακροχρόνιες μελέτες για να αποσαφηνιστεί η όποια θετική επίδραση 
της HAART αγωγής.

ΔΑ03

Καρκίνος στόματος σε ασθενείς HIV
Κ. Αντωνιάδης,1 Χ. Χάρης 2

Η μακρά επιβίωση των HIV ασθενών, που επιτυγχάνεται με τη σύγχρονη αντιρετροϊκή θεραπεία, επέ-
τρεψε την ανάδυση σημαντικής συννοσηρότητας, που περιλαμβάνει πολλαπλά νοσήματα ηλικίας (καρ-
διαγγειακά, μεταβολικά, υπέρταση κ.λπ.), αλλά και νεοπλασίες. Η συννοσηρότητα αυτή δεν σχετίζεται 
άμεσα με την HIV νόσο, αλλά έμμεσα, αφού υπόστρωμα αποτελεί η μακροχρόνια, χαμηλού επιπέδου 
ανοσοδιέγερση και φλεγμονή. Παράλληλα, η ποιοτική έκπτωση της ανοσολογικής απάντησης και η 
παρουσία συλλοιμώξεων, ιδίως ιογενών (ηπατίτιδα Β και C, HPV, EBV) συμβάλλει σε αυξημένη αναλογία 
καρκίνων που δεν υπάγονται στον ορισμό του AIDS. 

Στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί την 3η σε συχνότητα 
κακοήθεια που προσβάλλει τους HIV ασθενείς μετά το σάρκωμα Kaposi και το non Hodgkin λέμφωμα. 
Ο στοματοφάρυγγας (αμυγδαλές, βάση γλώσσας) αποτελεί τη συχνότερη θέση εντόπισης ακολουθού-
μενος από τη στοματική κοιλότητα σε άτομα που πάσχουν από AIDS. Ο ρόλος του HPV (του τύπου 16 
περισσότερο και λιγότερο του 18) στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης αυτών των καρκινωμάτων, 
υποστηρίζεται από τη σοβαρότητα της ανοσοκαταστολής, η οποία εμπλέκει έναν μολυσματικό παρά-
γοντα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άτομα ακόμα και με μέτρια ανοσοκαταστολή (CD4 κύτ-
ταρα 500/μl) έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στοματοφαρυγγικού καρκίνου. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει μελετών, το ποσοστό των καπνιστών μεταξύ των HIV ασθενών 
με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στοματικής κοιλότητας είναι σημαντικά υψηλότερος από τον γενικό 
πληθυσμό. Το κατά πόσο ο καρκίνος κεφαλής τραχήλου σε HIV θετικούς ασθενείς οφείλεται στη χρήση 
καπνού, σε σχέση με την HPV μόλυνση, δεν είναι ξεκάθαρο, με δεδομένο τον υψηλό επιπολασμό τόσο 
του καπνίσματος όσο και της μόλυνσης με τον HPV. Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, επομένως και ο 
καρκίνος του στόματος δεν διαφέρει από τον καρκίνο του γενικού πληθυσμού αλλά οι HIV ασθενείς 
που εκτίθενται σε ακτινοβολία και χημειοθεραπεία εμφανίζουν μεγαλύτερη τοξικότητα στη διάρκεια 
της θεραπείας και η φροντίδα του στόματος είναι πολύ δυσκολότερη διαδικασία.

Συμπερασματικά, απαιτείται επαγρύπνηση των θεραπόντων ιατρών, αλλά και των ίδιων των HIV θε-
τικών ασθενών, που συχνά όμως είναι εξαιρετικά πλημμελής.

1 Καθηγητής, Διευθυντής 
Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,  
Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου,

2 Διευθυντής ΕΣΥ, Οδοντιατρείο 
Ειδικών Λοιμώξεων Α’ Παθολογικής 
Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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ΔΑ04

"Bartonella-associated" TB-IRIS σε ασθενή με HIV λοίμωξη
Γ. Ελευθεριώτης,1 Ι. Μινάρδος,2 Η. Σκοπελίτης 1

Σκοπός: Η αναζωπύρωση της φυματίωσης είναι πολύ συχνή σε HIV ασθενείς. Σε όσους δεν έχουν 
ξεκινήσει αντιρετροϊκά συνίσταται, αν έχουν CD4>50/mm3, η αντιρετροϊκή αγωγή να αναβάλλεται ως 
8 βδομάδες μετά την έναρξη των αντιφυματικών για μείωση της πιθανότητας εμφάνισης IRIS. Κατωτέ-
ρω παρουσιάζεται περιστατικό ασθενούς με πρωτοδιάγνωση HIV που εμφάνισε φυματιώδη λεμφαδε-
νίτιδα, βελτιώθηκε αρχικά με τα αντιφυματικά και στη συνέχεια παρουσίασε ΤΒ-IRIS μετά από οξεία 
λοίμωξη από Bartonella.

Ασθενείς και Μέθοδοι: 23χρονος άντρας, χρήστης ενδοφλεβίων ουσιών εξετάστηκε στα επείγοντα 
λόγω πυρετού από 9μέρου και επιδεινούμενου άλγους στον τράχηλο/δυσκαταποσίας από μηνός, για τα 
οποία είχε λάβει αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό χωρίς ανταπόκριση. Στη φυσική εξέταση ανευρέθηκαν 
επώδυνα μπλοκ τραχηλικών λεμφαδένων αμφοτερόπλευρα και μικρότερου μεγέθους επώδυνοι, ευκί-
νητοι μασχαλιαίοι και βουβωνικοί λεμφαδένες. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής έγινε εισαγωγή. Τέθηκε σε αντιβιοτικά (αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη και 
κλινδαμυκίνη) αλλά λόγω μη βελτίωσης μετά από 4 μέρες διακόπηκαν. Ο ορολογικός και ανοσολογι-
κός έλεγχος δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήματα και γι’ αυτό έγινε FNA τραχηλικού λεμφαδένα, απ’ όπου 
η χρώση Ziehl-Nielsen απέβη θετική. Η περαιτέρω ταυτοποίηση ανέδειξε πανευαίσθητο Mycobacte-
rium tuberculosis. Τέθηκε άμεσα σε αγωγή με ισονιαζίδη-ριφαμπικίνη-πυραζιναμίδη-εθαμβουτόλη 
και ¼ tab neurobion ημερησίως, σε τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 960 mg τρις εβδομαδιαίως 
λόγω αριθμού CD4 67/mm3 και φλουκοναζόλη 100 mg ημερησίως λόγω εμφάνισης στοματικής καντι-
ντίασης. Με την αγωγή αυτή ο πυρετός υφέθη και η λεμφαδενοπάθεια βελτιώθηκε. Από CT θώρακα-
κοιλίας και ΜRI εγκεφάλου δεν ανευρέθηκε άλλη εστία φυματίωσης. Μετά από το μοριακό έλεγχο 
αντοχών και το συνυπολογισμό πιθανών αλληλεπιδράσεων έγινε έναρξη τενοφοβίρης/εμτρισιταβί-
νης (245+200) mg x 1 και ντολουτεγκραβίρης 50 mg x 2 50 μέρες μετά την έναρξη των αντιφυματι-
κών. Ενόσω ήταν άριστα κλινικά παρουσίασε νέο εμπύρετο και επιδείνωση λεμφαδενοπάθειας περί-
που 1 μήνα μετά την έναρξη των αντιρετροϊκών, ενώ τα CD4 ήταν πλέον 350/mm3. Τέθηκε εμπειρικά 
σε κεφουροξίμη και δοξυκυκλίνη και επειδή δεν ανταποκρίθηκε τα αντιβιοτικά διακόπηκαν μετά από 
5 μέρες και έγινε έναρξη μεθυλπρεδνιζολόνης 48 mg το πρωί και 32 mg το απόγευμα σαν ΤΒ-IRIS εν 
αναμονή περαιτέρω ελέγχου. Υπό αυτά το ύψος του πυρετού μειώθηκε χωρίς όμως να επέλθει απυ-
ρεξία. Από τον έλεγχο αναδείχτηκαν θετικά Abs Bartonella (quintana και henselae) IgM 1/24 και IgG 
1/256, αντισώματα τα οποία στην αρχική εκτίμηση του ασθενούς ήταν αρνητικά. Μετά από επανει-
λημμένες ερωτήσεις για πιθανή πηγή λοίμωξης ο ασθενής θυμήθηκε πρόσφατη επαφή με τα δόντια 
μιας γάτας. Με το εύρημα αυτό προστέθηκε στα κορτικοειδή και δοξυκυκλίνη και τότε μόνον επήλθε 
απυρεξία. Συνέχισε τα κορτικοειδή σε μειούμενες δόσεις ανά 2 βδομάδες και δοξυκυκλίνη για 3 μή-
νες. 6 μήνες μετά παραμένει απύρετος, χωρίς λεμφαδενοπάθεια και έχει αρνητικοποιήσει τα αντισώ-
ματα για Bartonella.

Συμπεράσματα: Ανωτέρω περιγράφεται ένα μοναδικό περιστατικό συλλοίμωξης φυματίωσης με 
Bartonella σε συνδυασμό με IRIS. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται μόνο ένα περιστατικό με χρόνια λεμφα-
δενοπάθεια και ταυτόχρονη απομόνωση των 2 μικροβίων, χωρίς όμως συνύπαρξη IRIS. Απαιτείται 
εγρήγορση από το γιατρό για πιθανές εναλλακτικές διαγνώσεις όταν ο ασθενής υποτροπιάζει υπό ορθή 
αγωγή, ακόμα κι αν η συμπτωματολογία είναι παρόμοια της αρχικής.

1Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας
2Aκτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας
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ΔΑ05

Η σταθερότητα του «μη ανιχνεύσιμου» ιικού φορτίου σε 
HIV ασθενείς με μακροχρόνια παρακολούθηση
Σ. Κουρκουντή, Β. Βασάλου, Β. Παπαρίζος, Θ. Ρέτσας, Ά. Στρίκου, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος

Εισαγωγή: Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, η μείωση του HIV-RNA φορτίου κάτω 
από το ανιχνεύσιμο όριο, καθιστά τη μετάδοση του ιού απίθανη, αν όχι αδύνατη. Εντούτοις σε πολλούς 
ασθενείς υπό επιτυχή θεραπεία αναφέρεται παροδική άνοδος του ιικού φορτίου πάνω από το ανιχνεύ-
σιμο όριο, συνήθως -αν και όχι πάντοτε- σε χαμηλές τιμές ("blips").

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των περιπτώσεων παροδικής ανό-
δου του ιικού φορτίου σε μακροχρονίως παρακολουθούμενους HIV ασθενείς, ώστε να αξιολογηθεί η 
συχνότητα του φαινομένου και η πιθανή επακόλουθη αύξηση του κινδύνου.

Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης ήταν 250 τυχαίως επιλεγέντες ασθενείς υπό επιτυχή αντιρε-
τροϊκή θεραπεία, χωρίς ιστορικό ιολογικής αποτυχίας, χωρίς μεταλλάξεις αντοχής σε φάρμακα και με 
διάρκεια παρακολούθησης άνω των 4 ετών. Οι ασθενείς αυτοί ήταν συνεπείς στη λήψη των φαρμάκων 
και στη διενέργεια των εξετάσεων, με μετρήσεις ιικού φορτίου ανά 3-6 μήνες.

Αποτελέσματα: Οι 250 ασθενείς του δείγματος είχαν συνολικά 2.771 έτη παρακολούθησης (4-22, διάμε-
σο=11) με 7.984 μετρήσεις ιικού φορτίου, με ανιχνεύσιμο όριο 20 copies/ml. Παροδική άνοδος του φορτίου 
καταγράφηκε 379 φορές σε 138 ασθενείς (55,2%). Σε όλες τις περιπτώσεις το ιικό φορτίο επανήλθε κάτω 
από το όριο στην αμέσως επόμενη εξέταση. Σε 206 περιπτώσεις από τις 379 (54,35%) η τιμή του φορτίου 
ήταν μεταξύ 20 και 75 copies/ml, σε 126 (33,24%) μεταξύ 75 και 400 copies/ml και μόνον 47 φορές (12,4%) 
ήταν πάνω από 400 copies/ml (και έως 2.500). Οι 47 μετρήσεις πάνω από τις 400 copies/ml σημειώθηκαν σε 
34/250 ασθενείς (13,6%), με συνολικό χρόνο παρακολούθησης 480 έτη (5-22) και στους περισσότερους 
παρατηρήθηκαν σε φάση οξείας λοίμωξης, συνηθέστερα πρώιμης σύφιλης. Τελικώς, η συνολική πιθανότη-
τα εμφάνισης φορτίου πάνω από 400 αντίγραφα ήταν μόλις 0,017% ανά έτος. Σημειώνεται ότι στις περι-
πτώσεις αυτές η επανάληψη της μέτρησης έγινε 1-3 μήνες μετά και το αποτέλεσμα ήταν μη ανιχνεύσιμο.

Συμπεράσματα: Οι τιμές ιικού φορτίου μεταξύ 20 και 75 copies/ml, αν και πάνω από το ανιχνεύσιμο 
όριο ευρίσκονται εντός του ορίου "optimal virologic suppression", σύμφωνα με τις οδηγίες του DHHS. 
Τιμές έως 400 copies θεωρούνται (DHHS) ως "blips" χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. Οι τιμές >400 
copies, που πιθανώς επιτρέπουν μετάδοση του ιού, ήταν ουσιαστικά σπάνιες (0,017% ανά έτος), αλλά 
υπαρκτές. Η ακριβής κλινική σημασία και ιδιαιτέρως η συσχέτιση με μεταδοτικότητα δεν μπορούν να 
καθορισθούν. Η βραχεία διάρκεια του φαινομένου (≤3 μήνες) μειώνει τον θεωρητικό κίνδυνο, εντούτοις 
η συχνή συνύπαρξη συφιλιδικής λοίμωξης διατηρεί τις αμφιβολίες.

ΔΑ06

Πρωτοπαθές λέμφωμα τύπου PEL (Primary Effusion 
Lymphoma) με εντόπιση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σε 
HIV οροθετικό ασθενή. Περιγραφή μιας περίπτωσης
Σ. Χατζηλεοντιάδου,1 Χ. Ξυγωνάκης,2 Κ. Γκαντάλη,2 Β. Γώγου,1 Θ. Χρυσανθίδης,2 Π. Κολλάρας,2  
Σ. Μεταλλίδης,2 Μ. Παπαϊωάννου 1

Εισαγωγή: Το πρωτοπαθές λέμφωμα των κοιλοτήτων (PEL, Primary effusion lymphoma) είναι ένας 
σπάνιος τύπος μη Hodgkin λεμφώματος από Β κύτταρα με φαινότυπo επιθετικού λεμφώματος, που 
εμφανίζεται κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, σε HIV οροθετικούς ασθενείς. Αναπτύσσεται συνήθως ως 
μια λεμφωματώδης συλλογή χωρίς λεμφαδενικές μάζες. Απαραίτητο διαγνωστικό κριτήριο του λεμφώματος 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

1 Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Παθολογική 
Κλινική Α.Π.Θ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

2 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,  
Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ,  
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
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αυτού είναι η παρουσία του HHV-8 στα κύτταρα της νόσου. Η συνύπαρξη του ιού Epstein Barr (EBV) 
βρίσκεται συνήθως στο 60% με 90% των περιπτώσεων, αν και ο ρόλος του στην παθογένεση του PEL 
δεν είναι σαφής. Το PEL χαρακτηρίζεται από κακόηθες λεμφωματώδες εξίδρωμα σε κοιλότητες του 
σώματος (υπεζωκοτικό χώρο, περιτοναϊκή κοιλότητα, περικάρδιο). Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την 
εντόπιση της νόσου και το μέγεθος της συλλογής. Η πρόγνωση είναι δυσμενής ενώ δεν υπάρχει ειδική 
θεραπεία για την αντιμετώπισή του. Περιγράφουμε τη σπάνια περίπτωση HIV οροθετικού ασθενούς με 
πρωτοπαθές PEL εντοπισμένο στις μήνιγγες και προσβολή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). 

Παρουσίαση περιστατικού: HIV οροθετικός άνδρας, 63 ετών, τον Μάρτιο του 2019 εισήχθη στο 
τμήμα ειδικών λοιμώξεων λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης αδυναμίας κάτω άκρων και διαταραχών 
συμπεριφοράς. Η διάγνωση της HIV λοίμωξης έγινε προ 11 ετών, ενώ διαγνώστηκε με δερματικό σάρ-
κωμα Kaposi το 2012, για το οποίο έλαβε μονοθεραπεία με λιποσωμιακή δοξορουβικίνη. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε αρχικά σε CT εγκεφάλου και ακολούθως σε MRI εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης με 
παρουσία χρόνιων ισχαιμικών αλλοιώσεων χωρίς την παρουσία άλλων παθολογικών ευρημάτων. Ο 
υπόλοιπος ολοσωματικός έλεγχος με CT και PET/CT ήταν αρνητικός, ενώ η βιοψία του μυελού των 
οστών δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και η εξέταση 
του ΕΝΥ ανέδειξε >100 κύτταρα, πολύ υψηλά επίπεδα λευκώματος (1154 mg/dl) και πολύ χαμηλά επίπε-
δα γλυκόζης (7 mg/dl). Η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ ανέδειξε άτυπα λεμφοειδή κύτταρα με πλα-
σμαβλαστικούς χαρακτήρες (πολύ μεγάλου μεγέθους με εκτρωτικούς πυρήνες σε έκκεντρη θέση, με-
γάλο αριθμό στικτών ενδοπυρηνικών εγκλείστων και διαυγαστική άλω στη μια πλευρά του πυρήνα). Ο 
έλεγχος κλωνικότητας με PCR ανέδειξε Β μονοκλωνικό πληθυσμό. Τέλος, διαπιστώθηκε θετικότητα στο 
ΕΝΥ τόσο για HHV-8 όσο και για EBV. Ο ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με ενδοραχιαίες εγχύσεις αρασυ-
τίνης και δεξαμεθαζόνης και υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης και αρασυτίνης χωρίς βελτίωση της κλινικής 
εικόνας. Δύο μήνες μετά τη διάγνωση ο ασθενής απεβίωσε.

Συμπεράσματα: Η περίπτωση αύτη είναι εξαιρετικά σπάνια μεταξύ των PELs καθώς αφορά εντόπιση 
αποκλειστικά στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

ΔΑ07

Ταχεία βελτίωση άνοιας σχετιζόμενης με τον HIV 
(HAD) και πιθανή ν. Alzheimer μετά την έναρξη 
συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής (cART) σε ασθενή με 
πρωτοδιάγνωση HIV λοίμωξης
Χ. Μοσχόπουλος, Ε. Μονού, Ε. Καροφυλάκης, Σ. Γρηγοροπούλου, Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Παπαδόπουλος,  
Α. Αντωνιάδου, Δ. Καββαθά

Σκοπός: Η σχετιζόμενη με τον HIV νευρογνωσιακή διαταραχή (HAND) εξακολουθεί να επηρεάζει 
μεγάλο ποσοστό των ασθενών με HIV λοίμωξη, παρά την έγκαιρη έναρξη cART. Αν και η επίδραση της 
cART καθυστερεί την εξέλιξη της HAD, υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα αν είναι δυνατή η βελτίωση 
ήδη εγκατεστημένων νευρολογικών βλαβών. Παρουσιάζουμε περίπτωση πρωτοδιαγνωσμένης ασθε-
νούς με άνοια, με νευροαπεικονιστικούς χαρακτήρες συμβατούς με HAND και νόσο Alzheimer, που 
βελτιώθηκε σημαντικά εντός διμήνου από την έναρξη cART.

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 53 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσήλθε λόγω 
πτώσης εξ ιδίου ύψους και αστάθεια βάδισης. Αναφέρεται έκπτωση νοητικών λειτουργιών από 6μήνου. 
Η ασθενής είχε απώλεια προσανατολισμού, ασυνάρτητο λόγο, αδυναμία ορθοστάτισης, αυξημένα τε-
νόντια αντανακλαστικά άμφω και υπερκινησίες, χωρίς εστιακά νευρολογικά ελλείμματα, ώστε αρχικά 
ετέθη η διαφορική διάγνωση νόσου Huntington και Alzheimer. Από την αξονική τομογραφία εγκεφάλου 
διαπιστώθηκε γενικευμένη ατροφία και λευκοεγκεφαλοπάθεια. Εστάλη έλεγχος για HIV στα πλαίσια της 
διερεύνησης, ο οποίος ήταν θετικός (HIV RNA=1.860.000 cp/ml, CD4=18). Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία 

Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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παρακέντηση, χωρίς πλειοκυττάρωση, ήπια αύξηση των πρωτεϊνών και αρνητικό έλεγχο για ευκαιρια-
κές λοιμώξεις (κρυπτόκοκκο, CMV, TB, JCV, τοξόπλασμα). Από την MRI εγκεφάλου ανεδείχθη διάχυτη 
ανομοιογένεια της έντασης σήματος στη λευκή ουσία συμβατή με άνοια σχετιζόμενη με τον HIV, καθώς 
και αρχόμενη μείωση του ύψους των ιπποκάμπων (Grade 2 κατά Schelton), εγείροντας την υπόνοια 
συνυπάρχουσας ν. Alzheimer. Δεν κατέστη δυνατό να διενεργηθεί νευρογνωσιακός έλεγχος στην πα-
ρούσα φάση λόγω αδυναμίας συνεργασίας της ασθενούς και λόγω των κινητικών της προβλημάτων. 
Στην ασθενή χορηγήθηκε άμεσα cART με αναστολέα πρωτεάσης. Εντός 30 ημερών παρατηρήθηκε στα-
διακή βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας και της κινητικότητας, με πλήρη ανάκτηση προσανατολι-
σμού σε χώρο, χρόνο και πρόσωπα και ικανότητα έκφρασης ολοκληρωμένου λόγου, παράλληλα με την 
άνοδο των CD4 (=114). 

Συμπεράσματα: Τονίζουμε την ανάγκη ελέγχου για HIV όλων των ασθενών με πρωτοδιάγνωση άνοι-
ας και τη μεγάλη σημασία άμεσης έναρξης cART. Στην ασθενή μας, η οποία είχε πολύ υψηλό ιικό φορτίο 
κατά τη διάγνωσή της, θεωρούμε ότι η άμεση έναρξη αγωγής μείωσε δραματικά την υπάρχουσα φλεγ-
μονή στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της νευρολογικής της εικόνας. Στη βιβλιογραφία ανα-
φέρονται μόλις 3 περιστατικά συνύπαρξης HAD με ν. Alzheimer, ενώ χρειάζονται περισσότερες μελέτες 
για να διευκρινιστεί τυχόν συσχέτισή τους. 

ΔΑ08

Ανοσία έναντι ιογενών ηπατιτίδων σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με HIV λοίμωξη
Χ. Ντάφλος,1 Μ. Μέλιου,1 Μ. Ζώτου,1 Β. Σακκά,1 Ν. Κοσμάς,1 Ι. Βρεττός,1 Σ. Χριστόπουλος,2 Α. Ζησάκη,2  
Α. Μουστακλή,1 Α. Λιονή,1 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Καταγραφή του ορολογικού προφίλ έναντι των ιογενών ηπατιτίδων στους ασθενείς που δι-
αγιγνώσκονται με HIVλοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου όσον αφορά τις ιογε-
νείς ηπατίτιδες στα άτομα που διαγνώσθηκαν με HIV λοίμωξη στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ από 
1/1/2019 έως 30/9/2019. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό επαφής με υπηρεσίες υγεί-
ας, η χρήση εθιστικών ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 37 ασθενείς, 8 αλλοδαπής εθνικότητας, 33 (89,1%) άνδρες, 
από τους οποίους οι 29 ήταν MSM. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 35,8 έτη (23-83 έτη, διάμεση 34 
έτη). 15 (40,5%) ήταν καπνιστές, 8 (21,6%) ανέφεραν χρήση εθιστικών ουσιών ενώ 4 (10,8%) ανέφεραν 
κατάχρηση αλκοόλ. Μόλις 9 (24,3%) ανέφεραν στο ιστορικό τους επαφή με υπηρεσίες υγείας λόγω άλ-
λης χρόνιας πάθησης πλην της HIV λοίμωξης. Μόνο οι μισοί [18 (48,6%)] είχαν προστατευτικό τίτλο 
αντισωμάτων για την ηπατίτιδα Β (anti-HBs >10 mIU/ml) και ακόμα λιγότεροι [15 (40,5%)] ανοσία για την 
ηπατίτιδα Α. 2 ασθενείς, πρόσφυγες αφρικανικής καταγωγής, είχαν χρόνια ηπατίτιδα Β ενώ 4 (10,8%) 
ήταν θετικοί για την ηπατίτιδα C. Η αναφορά χρόνιων συννοσηροτήτων, με τακτική επαφή με υπηρεσί-
ες υγείας, δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την εμβολιαστική κάλυψη. Οι MSM είχαν καλύτερη εμβολια-
στική κάλυψη όσον αφορά την ηπατίτιδα Β σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους. Σε όλους τους ασθενείς 
με μη προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων για τις ηπατίτιδες Β και Α έγινε έναρξη εμβολιασμών, πλην 
μιας ασθενούς που αρνήθηκε να εμβολιασθεί.

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε χαμηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης για τις ηπατίτιδες Α και Β 
μεταξύ των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με HIV λοίμωξη. Παρόλο που τα εμβόλια τόσο για την ηπατί-
τιδα Β, όσο και για την ηπατίτιδα Α, περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά εμβόλια του εθνικού προγράμ-
ματος εμβολιασμών, παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ακόμα και μεταξύ των ατό-
μων νεαρής ηλικίας, που αποτελούν την πλειοψηφία της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών. Ο άμεσος 
εμβολιασμός των ατόμων με HIV λοίμωξη έναντι των ιογενών ηπατιτίδων είναι πρωταρχικής σημασίας 
για την πρόληψη συλλοιμώξεων και την ελάττωση της νοσηρότητας και της θνητότητας που σχετίζο-
νται με αυτά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

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

2 Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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ΔΑ09

Αίτια μεταβολής της αντιρετροϊκής θεραπείας στην 
τρέχουσα πρακτική μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Μ. Μέλιου,1 Μ. Καραμπέλη,1 Ι. Δούμας,1 Μ.-Α. Λεφάκη,1 Α. Λιονή,1 Β. Σακκά,1 Ι. Βρεττός,1 Σ. Καούστου,1  
Α. Συριανού,2 Ι. Λιάλλιου,2 Δ. Γεννηματά,2 Φ. Μαρίνη,2 Ε. Κρεμασμένου,2 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Ανάλυση των αιτίων μεταβολής της αντιρετροϊκής αγωγής στην τρέχουσα θεραπευτική πρακτική.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν οι μεταβολές της αντιρετροϊκής θεραπείας σε ασθενείς που παρα-

κολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ. Μελετήθηκαν τα αίτια μεταβολής, τα θεραπευτικά σχή-
ματα καθώς και ιολογικά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών στο διάστημα 1/1/2018-30/9/2019.

Αποτελέσματα: Στο εξεταζόμενο διάστημα έγιναν συνολικά 373 μεταβολές αντιρετροϊκής θεραπεί-
ας. 122 αφορούσαν αντικατάσταση πρωτοτύπων με γενόσημα σκευάσματα (σταθερός συνδυασμός 
TDF/FTC: 102, darunavir: 20). Από τις υπόλοιπες 251 αλλαγές που διενεργήθηκαν για άλλους λόγους 
πληντουκόστους, 89% (225) αφορούσαν άνδρες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 46,7 έτη (23-83 έτη). 
Το 57,8% (145 περιπτώσεις) αφορούσε ασθενείς σταδίου Α κατά CDC και 29% (73 περιπτώσεις) σταδίου 
Β. Ο μέσος αριθμός CD4+ λεμφοκυττάρων ήταν 749 κυτ/μL και η μέση τιμή ιικού φορτίου 4991 αντ/ml. 
Σε 106 περιπτώσεις που υπήρχε διαθέσιμη πρόσφατη τιμή ιικού φορτίου, αυτό ήταν μη ανιχνεύσιμο. Σε 
5 (2%) περιπτώσεις η αλλαγή έγινε λόγω ιολογικής αποτυχίας και σε 1 περίπτωση λόγω ανοσολογικής 
αποτυχίας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων [114 (45,4%)] η αλλαγή έγινε λόγω ανεπιθύμητων ενερ-
γειών ενώ ακολουθούν σε συχνότητα (41,8%) οι αλλαγές για λόγους απλοποίησης ή/και βελτιστοποίη-
σης του σχήματος με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την πρόληψη απώτερων επιπλοκών. 
Από το 27% που επιθυμούσε απλοποίηση του σχήματος, 18% (17 περιπτώσεις) έλαβε STRs, ενώ στους 
υπόλοιπους έγινε μείωση του ημερήσιου φορτίου δισκίων ή τροποποίηση σε μονοδοσικό σχήμα. Σε 6 
(2,4%) περιπτώσεις έγινε μεταβολή λόγω κύησης. Σε 7(2,3%) περιπτώσεις η μεταβολή της αντιρετροϊ-
κής θεραπείας έγινε λόγω αλληλεπιδράσεων με τη λοιπή, για συννοσηρότητες, φαρμακευτική αγωγή 
των ασθενών. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, 75/114 περιπτώσεις (65,8%) αφορούσαν μείωση 
της οστικής πυκνότητας, ενώ 11/114 (9,6%) διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων. Σε 3 περιπτώ-
σεις η αλλαγή έγινε λόγω αλλεργίας σε σκευάσματα που περιείχαν darunavir. Σε 10/114 περιπτώσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών (8,8%), αυτές αφορούσαν διαταραχές του συναισθήματος, κατάθλιψη και δια-
ταραχές από το ΚΝΣ.

Συμπεράσματα: Η υψηλή δραστικότητα των νεότερων αντιρετροϊκών μειώνει την ανάγκη μεταβολής 
της ART για λόγους ιολογικής αποτυχίας. Στη σύγχρονη θεραπευτική της HIV λοίμωξης, η συχνότερη αιτία 
μεταβολής της αντιρετροϊκής θεραπείας είναι η μείωση του κόστους με την αντικατάσταση πρωτοτύπων 
σκευασμάτων με τα γενόσημά τους, ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον 
αίτιο αλλαγής. Η επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής με τη χορήγηση εύχρηστων δοσολογικών σχημά-
των και η πρόληψη μελλοντικών ανεπιθύμητων ενεργειών αποτελούν, επίσης, σημαντικά αίτια τροποποί-
ησης της ART. Τέλος, κυρίως λόγω της βελτίωσης του προσδόκιμου επιβίωσης, οι αλληλεπιδράσεις των 
αντιρετροϊκών με την αγωγή των συννοσηροτήτων αποτελούν ένα αναδυόμενο πρόβλημα.

ΔΑ10

Ιατρογενές σύνδρομο Cushing και φλοιοεπινεφριδική 
ανεπάρκεια σε ασθενή με HIV λοίμωξη 
Μ. Μέλιου,1 Α. Λιονή,1 Η. Μπέη,1 Α. Βάρσος,1 Γ. Τσεκές,1 Ν. Καλογερής,2 Ε. Χερολίδου,2 Δ. Τζάλας,1 Μ. Χίνη 1

Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού υπερκορτιζολαιμίας σε ασθενή με HIV λοίμωξη, 
οφειλόμενο σε αλληλεπίδραση εισπνεόμενων κορτικοειδών και ριτοναβίρης.

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

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

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

2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας με HIV λοίμωξη σταδίου C3, γνωστή από εικοσαετίας, με καλή 
ανοσολογική και ιολογική ανταπόκριση υπό TDF/FTC/DRV-r, βαρύς καπνιστής, εμφυσηματικός, προ-
σήλθε λόγω αστάθειας βάδισης και οιδημάτων επιδεινούμενων από τριμήνου. Ο ασθενής είχε εκτιμηθεί 
από πνευμονολόγο προ τριμήνου λόγω βήχα και δύσπνοιας και είχε τεθεί σε αγωγή με β-διεγέρτη μα-
κράς διάρκειας δράσης και βουδεσονίδη. Ο ασθενής ήταν απύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός. Από 
την κλινική εξέταση παρουσίαζε πληκτροδακτυλία, ηπατικές παλάμες, τρόμο ηρεμίας άνω άκρων, εκ-
σεσημασμένη κεντρομελική αδυναμία, ιδία στο κάτω ήμισυ του σώματος, σε σημείο αδυναμίας έγερ-
σης από την κλίνη, ζυμώδη οιδήματα σφυρών, αναπνευστικό ψιθύρισμα ομότιμα μειωμένο άμφω και 
κοιλία μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη με φυσιολογικούς εντερικούς ήχους. Από τον εργαστηριακό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές γλυκόζης με γλυκοζουρία, που δεν προϋπήρχαν σε τακτικό έλεγ-
χο προ εξαμήνου. Κατά τη νοσηλεία του καταγράφηκαν υψηλές τιμές σακχάρου και αυξημένη τιμή 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Λόγω της υπεργλυκαιμίας και της κεντρομελικής αδυναμίας, ο ασθε-
νής υπεβλήθη σε ορμονικό έλεγχο από τον οποίο προέκυψε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή κορτιζόλης ορού (2 
μg/dl) και καταστολή της ACTH (<0,8 pg/ml). Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ηλεκτρομυογράφημα όπου 
ανεδείχθησαν αλλοιώσεις συμβατές με περίσσεια κορτικοειδών. Λόγω αυτών των ευρημάτων, τέθηκε η 
υπόνοια καταστολής των επινεφριδίων από τα εισπνεόμενα κορτικοειδή σε συνέργεια με τη ριτοναβί-
ρη. Για το λόγο αυτό έγινε αλλαγή της αντιρετροϊκής αγωγής σε TAF/FTC/RAL με ταυτόχρονη έναρξη 
υποκατάστασης με υδροκορτιζόνη (20 mg-10 mg) χωρίς να διακοπεί, αρχικά, το εισπνεόμενο κορτικο-
ειδές. Τις επόμενες ημέρες, ο ασθενής παρουσίαζε χαμηλές τιμές ΣΑΠ (70 mmHg-90 mmHg), ενώ την 
τρίτη ημέρα από τη μεταβολή της αγωγής παρουσίασε επεισόδιο υπογλυκαιμίας. Για το επεισόδιο φλοι-
οεπινεφριδικής ανεπάρκειας απαιτήθηκε η χορήγηση ενδοφλέβιων κορτικοειδών. Σταδιακά, έγινε δια-
κοπή και των εισπνεόμενων κορτικοειδών και ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ινδακατερόλη και γλυκο-
πυρρόνιο με καλή ανταπόκριση, ενώ παράλληλα ξεκίνησε κινησιοθεραπεία με ήπια βελτίωση της κινη-
τικότητας. Ο ασθενής αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη συστηματική χορήγηση κορτικοειδών, σταδια-
κά, σε περίοδο εξαμήνου.

Συμπεράσματα: Η χορήγηση εισπνεόμενων ή ακόμα και ενδορρινικών κορτικοειδών σε ασθενείς 
που λαμβάνουν φαρμακοενισχυόμενους PIs μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη συστηματική απορρόφηση των κορτικοειδών ακόμα και σε βραχεία, 
χαμηλής δόσης θεραπεία, γεγονός που συχνά διαλάθει της προσοχής. Για την έγκαιρη διαπίστωση της 
αλληλεπίδρασης απαιτείται εγρήγορση, ευαισθητοποίηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ια-
τρών που παρακολουθούν ασθενείς με HIV λοίμωξη.

ΔΑ11

Εξέλιξη καταρράκτη φροντίδας HIV: Συνδυάζοντας 
συγχρονικές και προοπτικές αναλύσεις
Χ. Θωμαδάκης,1 Ν. Πανταζής,1 Γ. Βουρλή,1 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Αντωνιάδου,3 Β. Παπαρίζος,4  
Σ. Μεταλλίδης,5 Γ. Αδάμης,6 Μ. Ψυχογυιού,7 Γ. Χρύσος,8 Ε. Σαμπατάκου,9 Ε. Μπαρμπουνάκης,10 Ν. Σύψας,11  
Μ. Χίνη,12 Δ. Παρασκευά,13 Γ. Τουλούμη,1 εκ μέρους της AMACS

Σκοπός: Εκτός του εδραιωμένου πλέον συγχρονικού καταρράκτη φροντίδας (CoC) 4 σταδίων, η αξι-
ολόγηση του χρόνου από τη μόλυνση μέχρι τη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας και του ποσοστού 
των ατόμων που χάνονται από τη φροντίδα (LTFU) σε κάθε στάδιο προσφέρουν επιπλέον χρήσιμες 
πληροφορίες. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της εξέλιξης του HIV CoC από το 2013 στο 2016 
στην Ελλάδα ανά ομάδα κινδύνου, συνδυάζοντας το συγχρονικό CoC με δυναμικά δεδομένα προοπτι-
κής παρακολούθησης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Διερευνήθηκαν 3 ομάδες: άνδρες με σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΑ), χρή-
στες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) και ετεροφυλόφιλοι (ΕΤΕΡΟ), σημαντικό μέρος των οποίων είναι 
μετανάστες. Το ποσοστό των διαγνωσμένων στο σύνολο των ατόμων με HIV (PLHIV) εκτιμήθηκε συνολικά 

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

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

3 Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

4 Μονάδα AIDS, Πανεπιστημιακή 
Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών 
Νόσων, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Νοσοκομείο Αφροδίσιων 
και Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

5 Μονάδα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική 
Κλινική, ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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και ανά έτος που μεσολάβησε από την εκτιμώμενη ημερομηνία ορομετατροπής μέχρι τη διάγνωση 
ενώ τα ποσοστά αυτών που ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή (ART) καθώς και αυτών που επέτυχαν ιολο-
γική καταστολή ανάλογα με την κατάστασή τους στο τέλος του έτους μελέτης (υπό ART, σε παρακολού-
θηση αλλά χωρίς ART και LTFUP και με ή χωρίς καταστολή ή με άγνωστη ιολογική κατάσταση, αντίστοι-
χα). Τα δεδομένα προέρχονται από τον ΕΟΔΥ και την προοπτική μελέτη AMACS. 

Αποτελέσματα: Για ΑΣΑ, το ποσοστό των διαγνωσμένων αυξήθηκε από 86% το 2013 σε 89% το 2016, 
αλλά ο διάμεσος χρόνος έως τη διάγνωση παρέμεινε περίπου στα 3 έτη και στα 2 έτη. Αντίθετα, το 
ποσοστό των διαγνωσμένων μειώθηκε για ΧΕΝ (από 91,5% σε 60%) και ΕΤΕΡΟ (από 79,6% σε 74%) με το 
διάμεσο χρόνο μέχρι τη διάγνωση να είναι 3,5 και 4 έτη αντίστοιχα και στα δύο έτη. Στο τέλος του 2016 
η αθροιστική πιθανότητα LTFU πριν την έναρξη ART στα 5 έτη από τη διάγνωση ήταν περίπου 5% για 
ΑΣΑ, 15% για ΧΕΝ και 5% για ΕΤΕΡΟ. Ενώ το ποσοστό των διαγνωσμένων που ξεκίνησε ART αυξήθηκε 
σημαντικά σε όλες τις ομάδες, η αθροιστική επίπτωση LTFU στα 5 έτη από την έναρξη ART αυξήθηκε 
από το 17,9% στο 24,7% για ΧΕΝ και παρέμεινε γύρω στο 12,5% για ΕΤΕΡΟ και στο 6,7% για ΑΣΑ. Η 
αθροιστική πιθανότητα ιολογικής καταστολής στα 5 έτη από την έναρξη ART ήταν ψηλή σε όλες τις 
ομάδες (περίπου 90%) αλλά η αντίστοιχη πιθανότητα LTFU πριν την επίτευξη ιολογικής καταστολής 
ήταν 8,8% για ΧΕΝ, 4% για ΕΤΕΡΟ και 1,2% για ΑΣΑ στο τέλος του 2016.

Συμπεράσματα: Η καθυστερημένη διάγνωση και η απώλεια από τη φροντίδα είναι τα βασικά προ-
βλήματα για ΧΕΝ και ΕΤΕΡΟ, ενώ, ακόμη και για ΑΣΑ, περίπου 11% παραμένει αδιάγνωστο και μη αμε-
λητέο ποσοστό χάνεται από τη φροντίδα στα διάφορα στάδια. Προκειμένου να αποφευχθεί αναζωπύ-
ρωση της HIV επιδημίας, απαιτείται άμεσα ενδυνάμωση των προγραμμάτων ελέγχου και μείωσης βλά-
βης και εφαρμογή συνδυασμένων πολύπλευρων προγραμμάτων παροχής φροντίδας. 

ΔΑ12

Θυρεοειδική δυσλειτουργία σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Ε. Χερολίδη,1 Μ. Mουστάκη,1 Α. Δερμεντζόγλου,1 Β. Λόη,1 Ν. Καλογερής,1 Α. Λιονή,2 Β. Σακκά,2 Ν. Μαγκαφάς,2 
Μ. Χίνη,2 Α. Βρυωνίδου 1

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια, η γενικευμένη και έγκαιρη έναρξη χορήγησης αντιρετροϊκής θεραπεί-
ας (cART) σε ασθενείς με HIV λοίμωξη φαίνεται να σχετίζεται με μικρότερη συχνότητα ενδοκρινικών 
επιπλοκών απ’ ό, τι παλαιότερα. Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε προοπτικά τις μεταβολές της θυρε-
οειδικής λειτουργίας και την εμφάνιση θυρεοειδικής νόσου μετά την έναρξη cART.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης της θυρεοειδικής λειτουργίας ασθενών με 
ΗIV λοίμωξη οι οποίοι ξεκίνησαν cART στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ από 1/10/2015 έως 31/12/2017. 
Μετρήθηκαν τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών (FT4 και T3), της ΤSH και των αντιθυρεοειδικών αντι-
σωμάτων πριν, και ανά 12 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας. Η στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS 22.0.

Αποτελέσματα: Από τους 234 ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν cART, τελικά συμπεριελήφθησαν στη 
μελέτη 55 Καυκάσιοι άνδρες για τους οποίους υπήρχε διαθέσιμος θυρεοειδικός έλεγχος στους χρόνους 
0, 12 και 24 μήνες από την έναρξη της αγωγής. Η μέση ηλικία ήταν 36,3±10,3 έτη και η διάμεση διάρκεια 
από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης 20,5 μήνες (2-132). Δύο ασθενείς (3,6%) παρουσίαζαν συλλοίμωξη με 
ηπατίτιδα Β και κανένας με ηπατίτιδα C. Πέντε ασθενείς (9,1%) είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό για 
θυρεοειδοπάθεια και τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα, που μετρήθηκαν σε 30/55, βρέθηκαν αυξημένα 
σε 4/30(13,3%). Μετά δύο έτη cART, τα επίπεδα της TSH δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή 
(2,14±1,33 vs 2,42±1,75, p=0,145), ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση αυτών της FT4 
(1,00±0,11 vs 0,96±0,12, p=0,028). Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός διαπιστώθηκε αρχικά σε 2 ασθενείς 
και μετά δύο έτη cARTσε 4 συνολικά (7,3%), χωρίς κανένας από τους αρχικούς να εμφανίσει εξέλιξη σε 
κλινική νόσο. Και οι τέσσερις είχαν αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για θυρεοειδοπάθεια και αυτοανο-
σία και αρνητικούς τίτλους αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων. Δύο ασθενείς εμφάνισαν ν. Graves με θετι-
κά ΤRAb, πιθανώς στο πλαίσιο ανοσολογικής ανασύστασης (ο ένας ως υποτροπή παλαιότερης νόσου). 
Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε μεμονωμένα χαμηλή FT4.

6 Α’ Παθολογικό Τμήμα,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

7 Α’ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 

8 Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά 
«Τζάνειο»

9 Μονάδα HIV, 2η Παθολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

10 Παθολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου

11 Μονάδα Λοιμώξεων, Τμήμα 
Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 

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

13 Γραφείο HIV λοίμωξης, Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

1 Τμήμα Ενδοκρινολογίας & 
Μεταβολισμού-Διαβητολογικό 
Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

2 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει διαθέσιμη διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τη μέση τιμή TSH και FT4 
σε ασθενείς υπό cART. Στον πληθυσμό της μελέτης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της FT4, η οποία 
όμως σε κανέναν ασθενή δεν βρέθηκε χαμηλότερη από τις κατώτερες τιμές αναφοράς, όπως συνήθως 
περιγράφεται σε μεμονωμένα περιστατικά άλλων μελετών. Συχνότερη διαταραχή του θυρεοειδούς 
ήταν ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός, ενώ μεγαλύτερη κλινική σημασία είχε η εμφάνιση ν. Graves η 
οποία αποδόθηκε σε σύνδρομο ανοσολογικής ανασύστασης (IRIS).

ΔΑ13

Πώς αντιλαμβάνονται οι επαγγελματίες υγείας και τα 
οροθετικά άτομα την παροχή ιατρικής φροντίδας στην 
Ελλάδα; 
Χ. Καραμανίδου, Α. Μύρβαλη, Α. Ξωχέλλη

Σκοπός: Σκοπός αυτής της ποιοτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της εμπειρίας οροθετικών ατόμων 
και επαγγελματιών υγείας από την παροχή φροντίδας στην Ελλάδα.

Υλικό και Μέθοδοι: Διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με ειδικούς λοιμωξιολόγους, νοση-
λευτές, ψυχολόγους και διοικητικό προσωπικό (n = 11) και οροθετικά άτομα (n=13) που εργάζονται ή 
παρακολουθούνται αντιστοίχως σε 3 μονάδες HIV (μία στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα). Τα δεδο-
μένα αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας περιγράφουν τη φροντίδα των οροθετικών ατόμων ως 
μια πρόκληση κυρίως σε ότι αφορά στις επικοινωνιακές ανάγκες και στους απαιτούμενους πόρους. 
Συγκεκριμένα, οι μονάδες HIV παρέχουν φροντίδα σε διάφορες ομάδες πληθυσμού όπως μετανά-
στες, κρατούμενοι, χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών κ.λπ. αναλαμβάνοντας παράλληλα και διοικητικές 
διαδικασίες όπως οι διεκδικήσεις για επιδόματα ασθενείας κ.λπ. Επιπλέον, τα οροθετικά άτομα αντι-
μετωπίζουν συχνά ψυχολογικά προβλήματα, αποκαλύπτοντας έτσι την ανάγκη για ολιστική φροντί-
δα από μία διεπιστημονική ομάδα. Αντίστοιχα, τα οροθετικά άτομα ενώ αναγνωρίζουν ζητήματα 
όπως η έλλειψη προσωπικού, ο φόρτος εργασίας των επαγγελματιών υγείας κ.α. δίνουν κυρίως έμφα-
ση στις ουσιαστικές σχέσεις που διατηρούν με το προσωπικό των μονάδων HIV όπου αντλούν υπο-
στήριξη, ενίσχυση και αποδοχή. Η στάση των επαγγελματιών υγείας έχει συμβάλλει στην αποδοχή 
της ρεαλιστικής διάστασης της ασθένειας καθώς και στη συμμόρφωση με τη θεραπεία. Σύμφωνα με 
τους επαγγελματίες υγείας, ο συντονισμός της περίθαλψης εκτός των μονάδων HIV είναι δυσχερής 
και συχνά απαιτεί συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες, κέντρα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις 
για την υποστήριξη των οροθετικών ατόμων με κοινωνικά προβλήματα που συνυπάρχουν ή προκύ-
πτουν λόγω του ιού HIV. Επιπλέον, η ανάγκη δια βίου φροντίδας και η αύξηση της συν-νοσηρότητας 
στα οροθετικά άτομα υπαγορεύει την ανάπτυξη δικτύωσης ανάμεσα στις μονάδες HIV, τα νοσοκο-
μεία και τους επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Τα οροθετικά άτομα δηλώνουν ότι διστά-
ζουν να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη εκτός της μονάδας HIV όπου ανήκουν αποδίδοντάς το σε πρό-
τερη αρνητική εμπειρία τους σε άσχημη αντιμετώπιση, προκατάληψη ή άγνοια, που συναντάται 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. 

Τέλος, τόσο τα άτομα που ζουν με HIV όσο και οι επαγγελματίες υγείας δηλώνουν ότι ο ιός HIV εξακο-
λουθεί να αποτελεί στιγματισμένη νόσο. Βασική ανάγκη και επιθυμία των συμμετεχόντων είναι η ενη-
μέρωση του κοινού αλλά και του ιατρικού κόσμου για τα νέα δεδομένα γύρω από τον HIV. 

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
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ΔΑ14

Η εφαρμογή επιβεβαιωτικής μεθόδου HIV λοίμωξης με τη 
χρήση αλγορίθμου στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών 
(ΕΚΑΡ) 
Α. Κατσουλίδου,1,2 Χ. Ρόκκα,1,2 Ε. Παπαχρήστου,1,2 Α. Βασιλάκης,1,2 Α. Ζιβινάκη,1,2 Μ. Καντζανού 1

Σκοπός: Η περιγραφή της ταχείας μεθόδου Geenius HIV1/2 Confirmatory Assay (Bio-Rad), και ο αλγό-
ριθμος που ακολουθείται στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Ο επιβεβαιωτικός έλεγχος με τη μέθοδο Geenius πραγματοποιήθηκε σε 83 δείγ-
ματα ορού ή πλάσματος που εστάλησαν από διάφορα νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα της Ελλάδας, 
μετά από θετικό αποτέλεσμα HIV λοίμωξης με ανοσοενζυμική μέθοδο 4ης γενεάς. Στα αρνητικά με τη 
μέθοδο Geenius δείγματα πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός HIV-1 RNA με Real-time PCR, 
σύμφωνα με τον προτεινόμενο αλγόριθμο.

Αποτελέσματα: Ποσοστό 79,5% των εξεταζόμενων δειγμάτων αποδείχθηκαν θετικά για HIV-1 λοί-
μωξη τόσο με την ανοσοενζυμική μέθοδο 4ης γενεάς όσο και με την επιβεβαιωτική μέθοδο Geenius. Σε 
15 θετικά δείγματα ως προς την ανοσοενζυμική μέθοδο 4ης γενεάς (με εύρος τιμών S/CO από 1,04 έως 
42,59), η μέθοδος Geenius έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ με περαιτέρω έλεγχο HIV-RNA το αρνητι-
κό αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε σε 13 δείγματα. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, έγινε περαιτέρω διερεύνη-
ση σε 2 ασθενείς που έφεραν αποτέλεσμα θετικό ως προς την ανοσοενζυμική μέθοδο 4ης γενεάς (με S/
CO 18,67, 437,21, αντίστοιχα) και Geenius αρνητικό αποτέλεσμα. Με τον ποσοτικό προσδιορισμό που 
πραγματοποιήθηκε ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα HIV-1 RNA σε δύο ασθενείς που διεγνώσθησαν κατά 
τη φάση της ορομετατροπής. 

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Geenius είναι μια ταχεία, αξιόπιστη και οικονομική μέθοδος, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ενός αλγόριθμου για την έγκαιρη διάγνωση/επιβεβαίωση της HIV λοίμωξης, 
διαθέτοντας επιπλέον αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.

ΔΑ15

Έλεγχος γονοτυπικής αντοχής στα αντιρετροϊκά φάρμακα 
σε άτομα με HIV λοίμωξη
Ε. Παπαχρήστου,1,2 Α. Βασιλάκης,1,2 Χ. Ρόκκα,1,2 Α. Κατσουλίδου,1,2 Μ. Καντζανού 1

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας ελέγχου της γονοτυπικής αντοχής στα αντιρετροϊκά φάρμακα, 
προκειμένου για την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος και την παρακολούθηση της 
ανταπόκρισης του ασθενούς. 

Υλικό και Μέθοδοι: Στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς μελετήθηκαν 285 δείγματα πλάσματος κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους (85%), δεν είχαν λάβει ποτέ θεραπεία. Όλα τα 
δείγματα εξετάστηκαν με την εμπορικά διαθέσιμη μέθοδο Viroseq HIV-1 Genotyping System v2.0 
(Abbott) στον αναλυτή ABI3500 με τη χρήση του λογισμικού Viroseq HIV-1 Genotyping Software v3.0.

Αποτελέσματα: Συχνότερος γονότυπος ήταν ο Β (29,8%), ακολουθούμενος από τους γονότυπους Α 
(29%), G (14%), CRF02_AG (9%),C (3,8%), ενώ σε μικρότερα ποσοστά ταυτοποιήθηκαν ορισμένοι μεικτοί 
και ανασυνδυασμένοι γονότυποι. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο REGA, 283 ασθενείς (99%) δεν παρουσία-
σαν αντοχή σε κανένα φάρμακο στην περιοχή της πρωτεάσης, ενώ για την περιοχή της RT ο αντίστοιχος 
αριθμός ασθενών ήταν 244 (85,6%). Αντοχή σε φάρμακα, που αφορούσαν ταυτόχρονα τις περιοχές της 
RT και της πρωτεάσης εμφάνισαν μόνο δύο ασθενείς. Συγκεκριμένα, άνδρας 49 ετών, υπό αντιρετροϊκή 
αγωγή από το 1997, παρουσίασε αντοχή σε όλα τα φάρμακα της κατηγορίας των PIs και σε 3 φάρμακα 

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

2 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ)

1 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών 
(ΕΚΑΡ), Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας & Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών

2 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ)
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της RT. Επίσης, άνδρας 71 ετών υπό θεραπεία και ιικό φορτίο 7Ε+04 copies/ml εμφάνισε ταυτόχρονη 
αντοχή σε όλα τα φάρμακα των κατηγοριών PIs και RT. Διευκρινίζεται ότι σε 39 ασθενείς που εμφάνισαν 
αντοχή σε >1 φάρμακα της περιοχής RT, οι 27 δεν ελάμβαναν θεραπεία.

Συμπεράσματα: Ο έλεγχος γονοτυπικής αντοχής σε ασθενείς με HIV λοίμωξη αποτελεί έναν ιδιαίτε-
ρα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο καθορισμού της αντιρετροϊκής αγωγής και της παρακολούθησης 
και θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η ανάπτυξη αντοχής στη 
χορηγούμενη θεραπεία.

ΔΑ16

Μελέτη του επιπολασμού μεταλλαγών αντοχής στα 
αντιρετροϊκά φάρμακα, ατόμων με HIV-1 λοίμωξη που δεν 
έχουν λάβει θεραπεία 
Ε. Παπαχρήστου,1,2 Α. Βασιλάκης,1,2 Μ. Καντζανού 1

Σκοπός: Η μελέτη του γενετικού προφίλ του ιού HIV-1 στις περιοχές της πρωτεάσης και της αντίστρο-
φης μεταγραφάσης σε άτομα με HIV-1 λοίμωξη που δεν έχουν λάβει θεραπεία, προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν υπάρχει μετάδοση ανθεκτικών στελεχών σε πρόσφατα μολυνθέντες ασθενείς.

Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν οι αλληλουχίες 438 ατόμων με HIV-1 λοίμωξη, που δεν έχουν λάβει 
ποτέ θεραπεία (naïve) και προσήλθαν για έλεγχο γονοτυπικής αντοχής στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
(ΕΚΑΡ), από τον Ιανουάριο 2016 έως σήμερα. Οι ασθενείς ταξινομούνται στις εξής ομάδες κινδύνου: 
MSM (164), ετεροφυλόφιλοι (57), ΧΕΝ (41), άλλη κατηγορία (11) και άγνωστη (165). Αναφορικά με την 
εθνικότητα 116 άτομα ήταν Έλληνες, 96 αλλοδαποί ενώ για τους υπόλοιπους 226 δεν υπήρχαν διαθέσι-
μες πληροφορίες. Η ανάλυση έγινε για τις περιοχές της πρωτεάσης και της αντίστροφης μεταγραφάσης 
του HIV-1, όπως αυτές προκύπτουν με τη χρήση της εμπορικά διαθέσιμης μεθόδου Viroseq HIV-1 
Genotyping System (Abbott Laboratories, USA) και του αναλυτή ABI 3500 Genetic analyzer (Applied 
Biosystems, Inc. USA). Ο επιπολασμός των μεταλλαγών αντοχής και του επιπέδου ανθεκτικότητας στα 
φάρμακα έγινε με τη χρήση του προγράμματος HIV db του Stanford University. 

Αποτελέσματα: Ποσοστό 22,1% (98) των ελεγχομένων ατόμων με HIV-1 λοίμωξη εμφάνισαν αντοχή 
σε >1 φάρμακα. Το υψηλότερο ποσοστό αντοχής (19,2%) παρατηρήθηκε στην κατηγορία των NNRTIs. 
Ο επιπολασμός της αντοχής στην κατηγορία των NRTIs υπολογίστηκε 1,1%, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
καμία αντοχή σε φάρμακα της κατηγορίας των PIs. Ποσοστό αντοχής 1,8% αφορούσε στο συνδυασμό 
των κατηγοριών φαρμάκων NRTIs+NNRTIs. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε ο επιπολασμός των γονοτύπων 
καθώς και των συχνότερων μεταλλαγών.

Συμπεράσματα: Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο έλεγχος ανθεκτικότητας στα αντιρετροϊ-
κά φάρμακα σε naïve ασθενείς είναι απαραίτητος τόσο για τη χορήγηση της κατάλληλης και αποτελε-
σματικής θεραπείας όσο και για την πρόληψη μετάδοσης μεταλλαγμένων στελεχών.

Βιβλιογραφία
1. Hemelaar J. Implications of HIV diversity for the HIV-1 pandemic. J Infect. 2013;66:391-40.
2.  Mocroft A, Vella S, Benfield TL, Chiesi A, Miller V, Gargalianos P, d’Arminio Monforte A, Yust I, Bruun JN, Phillips AN, Lundgren JD. 

Changing patterns of mortality across Europe in patients infected with HIV-1. EuroSIDA Study Group. Lancet 1998;352:1725-1730.
3.  Booth CL, Geretti M. Prevalence and determinants of transmitted antiretroviral drug resistance in HIV-1 infection. J Antimicrob 

Chemother 2007;59:1047-10156.
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1 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Ρετροϊών, Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας & Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών

2 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
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ΔΑ17

Συγκριτική αξιολόγηση τριών αλγορίθμων ερμηνείας 
γονοτυπικής αντοχής του ιού HIV σε αντιρετροϊκή θεραπεία
Α. Ζιβινάκη,1,2 Χ. Κοντογιώργης,2 Ε. Παπαχρήστου,1 Α. Βασιλάκης,1 Χ. Ρόκα,1 Έ. Ριζά,1 Μ. Καντζανού 1

Σκοπός: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό της ύπαρξης γονοτυπικής αντοχής 
στην αντιρετροϊκή θεραπεία όπως αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των αλληλουχιών με τρεις 
διαφορετικούς αλγόριθμους: του REGA, του ANRS και του ιδιόκτητου αλγόριθμου της εμπορικά διαθέ-
σιμης μεθόδου VIROSEQ. 

Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν αλληλουχίες 120 ασθενών με HIV-1 λοίμωξη που προσήλθαν στο 
ΕΚΑΡ για έλεγχο γονοτυπικής αντοχής σε αντιρετροϊκή θεραπεία και οι οποίες προσδιορίστηκαν με την 
εμπορικά διαθέσιμη μέθοδο Viroseq HIV-1 Genotyping System v2.0 (Abbott) στον αναλυτή ABI3500 με τη 
χρήση του λογισμικού Viroseq HIV-1 Genotyping Software v3.0. Οι αλληλουχίες ερμηνεύτηκαν για 19 αντι-
ρετροϊκά φάρμακα με 3 διαφορετικούς αλγόριθμους: τον REGA, τον ANRS και τον ιδιόκτητου αλγόριθμου 
της εμπορικά διαθέσιμης μεθόδου VIROSEQ. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το SPSS.

Αποτελέσματα: Οι τρεις αλγόριθμοι παρουσίασαν απόλυτη συμφωνία σε δύο (2) από τα 19 φάρμακα 
που μελετήθηκαν: Lamivudine (3TC) και Emptricitabine (FTC). Στα υπόλοιπα φάρμακα παρουσιάστηκαν 
αποκλίσεις. Κατά τις ζευγαρώδεις συγκρίσεις οι αλγόριθμοι REGA και VIROSEQ παρουσίασαν τον υψη-
λότερο δείκτη συμφωνίας Kappa (K=0,701). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις κατηγορίες των αντιρετροϊ-
κών φαρμάκων, χαμηλότερη συμφωνία παρατηρείται στους περισσότερους Αναστολείς Πρωτεάσης 
(PIs), ενώ καλύτερη συμφωνία παρατηρείται στους Νουκλεοσιδικούς Αναστολείς Ανάστροφης Μετα-
γραφάσης (NRTIs).

Συμπεράσματα: Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γονοτυπικής αντοχής με τους διαθέσιμους αλγό-
ριθμους οδηγεί σε αμφιλεγόμενα ή αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η γνώση των σημείων σύγκλισης 
και απόκλισης μεταξύ των αλγορίθμων θα προσέφερε σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια καθορι-
σμού της βέλτιστης εξατομικευμένης αντιρετροϊκής αγωγής.

ΔΑ18

Μελέτη παραγόντων ευαλωτότητας γυναικών εργαζόμενων 
στο σεξ στο κέντρο της Αθήνας
Π. Τριανταφύλλου,1 Μ. Ξανθάκη,1 Α. Παπατρέχας,1 Σ. Μάτης,1 Λ. Πολυχρονοπούλου,1 Χ. Κατσιώτη,1  
Α. Σουλγεδάκη,1 Μ. Παναγιωτίδη,1 Α. Πούλιος 1,2

Σκοπός: Οι γυναίκες που εργάζονται στο σεξ είναι μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα σε επίπεδο ψυχο-
κοινωνικής, σεξουαλικής και σωματικής υγείας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ορισμένοι βασικοί παρά-
γοντες ευαλωτότητας είναι η πλημμελής χρήση προφυλακτικού, η χρήση ουσιών, η κατανάλωση αλκο-
όλ, η ύπαρξη συντρόφου, η βία στην εργασία, τα προβλήματα με το νόμο, η απουσία μόνιμης κατοικίας, 
υποστηρικτικού δικτύου, ιατρικής περίθαλψης ή και νομιμοποιητικών εγγράφων. Η έρευνα αυτή στο-
χεύει στη μελέτη των παραγόντων αυτών σε εργαζόμενες στο σεξ (ΕσΣ) στην Αθήνα, συγκεκριμένα 
ωφελούμενες στο κέντρο ημέρας RedUmbrellaAthens (RUA). 

Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 107 ωφελούμενες του RUA. Τα δεδομένα συλλέχθησαν 
με ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων και ημερολογίων υγείας μέσω ημιδομημένης συνέντευ-
ξης, τα οποία συμπληρώνονται κατά την πρώτη προσέλευση στο κέντρο. Οι αναλύσεις έγιναν με σύ-
γκριση μέσων όρων με το κριτήριο t του Student και σύγκριση ποσοστιαίων αναλογιών με το κριτήριο 
χ2, με τη διόρθωση του Fischer, όπου ήταν απαραίτητο. 

1 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Ρετροϊών, Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας & Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών

2 Εργαστήριο Υγιεινής και 
Προστασίας Περιβάλλοντος,  
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

1 Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή»

2 Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Αποτελέσματα: Οι επικρατέστεροι παράγοντες ευαλωτότητας ήταν προβλήματα με το νόμο (59%), 
ύπαρξη συντρόφου (44%), απουσία υποστηρικτικού δικτύου (36%) και απουσία ιατρικής παρακολούθη-
σης (33%). Τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες σε ισχύ είχαν 32% των ωφελούμενων. Οι νεώτερες ΕσΣ προ-
κύπτουν να είναι συχνότερα θύματα βίας, p<0,05, και εκτεθειμένες σε περισσότερους παράγοντες κινδύ-
νου, p<0,05. Για τις trans έναντι των cis ΕσΣ προέκυψε ότι κάνουν συχνότερα χρήση αλκοόλ κατά την ερ-
γασία, p<0,001, και ζουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, p<0,05. Οι χρήστριες ΕσΣ εκτίθενται σε περισσό-
τερους παράγοντες κινδύνου, p<0,001, είναι ημεδαπές, p<0,001, κάνουν πλημμελή χρήση προφυλακτι-
κού, p<0,01, δεν έχουν μόνιμη κατοικία, p=0,001 και πέφτουν συχνότερα θύματα βίας, p<0,05. Οι ΕσΣ που 
είναι μητέρες, χρησιμοποιούν συστηματικότερα προφυλακτικό, p<0,05, και κάνουν σπανιότερα χρήση 
αλκοόλ κατά την εργασία, p<0,05, αντιμετωπίζουν, ωστόσο, συχνότερα προβλήματα με το νόμο, p<0,05. 

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα αυτών των παραγόντων ευαλωτό-
τητας στις ΕσΣ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη βία και τα ζητήματα με το νόμο ως προεξάρχοντα. Δι-
απιστώνεται επίσης πως οι χρήστριες ΕσΣ είναι περισσότερο επιβαρυμένες, ενώ παρατηρείται εκείνες 
που έχουν παιδιά να είναι πιο προσεκτικές. 

ΔΑ19

Η συσχέτιση της οροθετικότητας με την ψυχαγωγική χρήση 
ψυχοτρόπων ουσιών στο σεξ (chemsex) και τις επιπτώσεις 
της σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ)
Α. Πούλιος,1,2 Κ. Πρωτοπαπάς,3 Μ. Ψυχογυιού,4 Γ. Παπαδοπετράκης,1 Μ. Παπαδοπούλου,4 Σ. Χάνος,1  
Μ. Τσιόδρα,1 Θ. Ταπεινός,1 Σ. Μάτης,1 Α. Αντωνιάδου,3 Λ. Κανελλοπούλου 2

Σκοπός: Το chemsex μεταξύ ΑΣΑ είναι αυξανόμενο φαινόμενο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Υποστη-
ρίζεται ότι η εμφάνισή του σε οροθετικούς ΑΣΑ είναι συχνότερη. Στις προβληματικές του εκδοχές, οι 
επιπτώσεις του μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές για την υγεία και την κοινωνική ζωή των χρηστών. Στην 
παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δεδομένα αναφορικά με τη συσχέτιση της οροθετικότητας με το 
chemsex και τις επιπτώσεις του.

Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 485 ΑΣΑ, κατόπιν ενυπόγραφης συγκατάθεσης, 299 
οροθετικοί ωφελούμενοι των ΜΕΛ των νοσοκομείων «Αττικόν» και «Λαϊκό», και 186 οροαρνητικοί, ωφε-
λούμενοι των Checkpoint της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μέση (SD) ηλικία ήταν 34,8 (8,7) και μέσα 
έτη διάγνωσης (SD) 7,3 (4,9). Χορηγήθηκε το 56-Dean-Street screening tool for chemsex. Σε αυτό προ-
στέθηκαν 8 ερωτήματα που αφορούν τους τομείς της επίπτωσης της χρήσης, από τα οποία προέκυψε 
ένας έγκυρος και αξιόπιστος δείκτης επίπτωσης του chemsex. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τα 
κριτήρια Student’s t, χ2 και Univariate ANOVA.

Αποτελέσματα: Στο σύνολο, 30,5% (135) ΑΣΑ έχουν εμπειρία chemsex. Οι οροθετικοί (30,2%) αναφέ-
ρουν συχνότερα εμπλοκή συγκριτικά με τους οροαρνητικούς (17,4%), p<0,001. Στο 63,8% η χρήση είναι 
πρόσφατη, στο 42,7% μάλλον συστηματική ενώ στο 14,8% το μεγαλύτερο μέρος της σεξουαλικής ζωής 
δεν είναι νηφάλιο. Οι χρήστες (21,6%) έχουν διαγνωστεί συχνότερα από τους μη χρήστες (17,2%) με κά-
ποιο ΣΜΝ το τελευταίο εξάμηνο, p=0,004. Η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η χρήση έχει αρνητικές συνέπει-
ες (61,3%) και ότι στο chemsex κάνει πράγματα που δε θα έκανε νηφάλια (69,2%). Οι οροαρνητικοί (26,5%) 
διαφωνούν περισσότερο σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις του chemsex σε σχέση με τους οροθετι-
κούς (4,4%), p<0,001, οι οποίοι άλλωστε αναφέρουν σοβαρότερες επιπτώσεις από το chemsex, p=0,026. 
Μόλις 9,1% έχει αναζητήσει βοήθεια, με την πλειοψηφία του (81,8%) να είναι οροθετικοί, p=0,002.

Συμπεράσματα: Το chemsex είναι μια ιδιαίτερα συχνή συμπεριφορά μεταξύ ΑΣΑ και στην Ελλάδα. 
Τα αυξημένα ποσοστά του μεταξύ οροθετικών πιθανώς συνδέονται με την ίδια την εμπλοκή με το 
chemsex, η οποία αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης, αλλά και το στίγμα του HIV και εν γένει τις επι-
πτώσεις που αυτή έχει στη σεξουαλική ζωή των ΑΣΑ. Στην πλειοψηφία τους οι χρήστες αναφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις του chemsex στη ζωή τους, το οποίο άλλωστε φαίνεται ότι εκθέτει σε κίνδυνο τη 

1 Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή»

2 Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
4 Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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σεξουαλική και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Οι οροθετικοί αναφέρουν περισσότερες αρνητικές επιπτώ-
σεις και αναζητούν συχνότερα βοήθεια, πιθανώς ένεκα της συστηματικής τους παρακολούθησης από 
τις ΜΕΛ. Τα μικρά ποσοστά αναζήτησης βοήθειας δύνανται να αποδοθούν μεταξύ άλλων στην ένδεια 
κατάλληλων υπηρεσιών για το chemsex.

ΔΑ20

HIV μυοκαρδιοπάθεια
Α. Σπύρου, Μ. Αστρίτη, Α. Καΐκης, Ε. Μακρονάσιος, Γ. Ξυλωμένος, Χ. Μιχαηλίδης, Γ. Αδάμης

Εισαγωγή: Η HIV-μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί σημαντικό κλινικό πρόβλημα σε HIV(+) ασθενείς που 
δεν λαμβάνουν HAART και έχει συνδεθεί σημαντικά με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με 
μεγαλύτερη διάρκεια μόλυνσης από τον HIV, με χαμηλό αριθμό συνολικών λεμφοκυττάρων, με χαμηλό 
αριθμό CD4 και με υψηλό ιικό φορτίο HIV. Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η διαθεσιμότητα 
της HAART είναι περιορισμένη, η συχνότητα εμφάνισης της μυοκαρδιοπάθειας που σχετίζεται με τον 
HIV είναι αυξημένη. Ο ρόλος της αντιρετροϊκής θεραπείας στην αναστροφή της καρδιακής ανεπάρκει-
ας δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος. Ωστόσο, αναφορές περιστατικών έχουν υποδηλώσει την υπο-
χώρηση της μυοκαρδιοπάθειας με την έναρξη HAART. Παραθέτουμε δύο περιπτώσεις HIV(+) ασθενών 
με σοβαρή διατατική μυοκαρδιοπάθεια που ανεστράφη μετά την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής.

Παρουσίαση περιστατικών: Η πρώτη περίπτωση, αφορά γυναίκα 32 ετών, με καταγωγή από το 
Καμερούν που κατά τη διάγνωση εμφάνιζε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια με συνοδό νεφρική ανεπάρ-
κεια και ανάγκη εντατικής αιμοκάθαρσης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε EF=25%, αμφικολπική 
διάταση με σοβαρά διατεταμένο αριστερό κόλπο, αριστερά κοιλία με σοβαρά επηρεασμένη συστολι-
κή απόδοση και σοβαρή διάχυτη υποκινησία. Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο σημειώνονται 
CD4=90/μl και HIV1 RNA=142000 copies/ml. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά άνδρα 27 ετών, IVDU, αλβανικής καταγωγής όπου κατά τη διάγνωση 
εμφάνιζε σοβαρή διατατική μυοκαρδιοπάθεια και υπέρηχο καρδιάς με EF=20%, αριστερή κοιλία αυξη-
μένων διαστάσεων, σοβαρά μειωμένη συνολική συστολική λειτουργία, δεξιά κοιλία αυξημένων διαστά-
σεων μειωμένης λειτουργικότητας και διάταση αριστερού κόλπου. Σημειώνεται τιμή CD4=6/μl.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιμοκαλλιέργεις κατά την προσέλευση ήταν χωρίς ανάπτυξη παθογόνου 
μικροοργανισμού. Εστάλη έλεγχος για CMV (pcr και αντισώματα), EBV, VZV, HSV1,2, coxsakie, Brucella, TB, 
σύφιλη, Toxoplasma gondii που ήταν χωρίς ευρήματα. O ανοσολογικός έλεγχος ορού ήταν αρνητικός.

Οι ασθενείς ξεκίνησαν αντιρετροϊκή θεραπεία με ABC+3TC+DTG, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συ-
μπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας βελτιώθηκαν προοδευτικά και αξιοσημείωτα. Η βελτίωση της 
καρδιακής λειτουργίας αναδείχθηκε από επαναλαμβανόμενα υπερηχογραφήματα καρδιάς. Παράλλη-
λα σημειώθηκε πτώση της τιμής του ιικού φορτίου, και άνοδος της τιμής των CD4.

Ειδικότερα, ένα χρόνο μετά, ο υπέρηχος καρδιάς της πρώτης ασθενούς εμφάνιζε EF>55%, χωρίς δια-
ταραχές κινητικότητας και κοιλιακό σύστημα φυσιολογικών διαστάσεων, ενώ οι τιμές των CD4 ήταν 
172/μl και το ιικό φορτίο 85 copies/ml. Ο έλεγχος του δεύτερου ασθενή 10 μήνες κατόπιν, ανέδειξε 
EF>45%, κοιλιακό σύστημα φυσιολογικών διαστάσεων, καλή συστολική απόδοση και φυσιολογική δια-
στολική λειτουργία. Tο ιικό φορτίο ήταν <40 copies/ml και η τιμή CD4=300/μl.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά και στις δύο περιπτώσεις, η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας συσχε-
τίστηκε με μείωση του ιικού φορτίου. Ο έλεγχος για ευκαιριακά παθογόνα ήταν αρνητικός. Πιθανολογείται ότι 
η μυοκαρδιοπάθεια οφειλόταν σε άμεση μόλυνση από HIV. Το ανωτέρω συνάδει με την παρατήρηση ότι στις 
μέρες μας, με τη μετακίνηση πληθυσμών χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης συναντώνται συχνότε-
ρα παραμελημένες εικόνες HIV λοίμωξης με συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια. Η ύπαρξη της HIV-μυοκαρδιοπάθειας 
πρέπει να βρίσκεται στη σκέψη του κλινικού ιατρού για την κατάλληλη, ολοκληρωμένη και ορθολογική φρο-
ντίδα των ασθενών. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της HIV-μυοκαρδιοπάθειας και οι πιθανοί πα-
ράγοντες κινδύνου που μπορεί να είναι προγνωστικοί για την ανάπτυξή της. Αυτό θα βοηθήσει στη διαμόρφω-
ση συστάσεων και κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών με HIV/AIDS. 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Ε. Κάκαλου 12, 13
Γ. Καλαμίτσης 15
Ν. Καλογερής 33, 35
Λ. Κανελλοπούλου 40
Μ. Καντζανού 37, 38, 39
Ε. Καντζηλάκη 12, 13
Σ. Καούστου 11, 33
Χ. Καπέλιος 21
Χ. Καραμανίδου 36
Μ. Καραμπέλη 33
Ε. Καροφυλάκης 31
Π. Κατσαούνη 22
Χ. Κατσιώτη 39
Α. Κατσουλίδου 37
Β. Καψιμάλη 18, 30
Σ. Κλουδάς 25
Τ. Κολέτσα 19
Π. Κολλάρας 30
Χ. Κοντογιώργης 39
Ν. Κοσμάς 32
Γ. Κουνάνης 16
Α. Κουράκλη 22
Γ. Κουρής 16
Σ. Κουρκουντή 12, 13, 30
Ά. Κουρουπού 16
Δ. Κραβαριώτου 15
Ε. Κρεμασμένου 33
Ε.-Γ. Κωστάκη 12, 13
Γ. Κωστέλη 23
Μ. Λαδά 12, 13
Μ.Κ. Λαζανάς 12, 13, 20
Ε. Λάσκος 15
Α. Λέκκου 22
Μ.-Α. Λεφάκη 33
Λ. Λεωνίδου 22
Σ. Λημναίος 12, 13
Ι. Λιάλλιου 33
Α. Λιονή 11, 20, 32, 33, 35
Β. Λόη 35
Δ. Λουλάκης 20
Π. Λουρίδα 24, 25
Γ. Μαγιορκίνης 12
Ν. Μαγκαφάς 11, 12, 13, 20, 35
Ε. Μακρονάσιος 41
Α. Μάλλιος 24
Β. Μαμάκου 15
Α. Μανωλοπούλου 16
Μ. Μαραγκός 22
Θ. Μάραντος 17
Φ. Μαρίνη 33
Κ. Μασούρα 21
Σ. Μάτης 39, 40
Μ. Μέλιου 3, 11, 20, 32, 33
Μ. Μελισσουργού 7
Κ. Μεσολογγίτης 15
Σ. Μεταλλίδης 12, 13, 19, 30, 34
Ι. Μινάρδος 29
Χ. Μιχαηλίδης 41
Ε. Μονού 31
Χ. Μοσχόπουλος 17, 23, 31
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Μ. Μουστάκη 35
Α. Μουστακλή 11, 32
Μ. Μπαλαχούτη 15
Μ. Μπαλτατζίδου 18
Γ. Μπαντούνα 22
Ι. Μπαρμπετσέας 21
Ε. Μπαρμπουνάκης 12, 13, 34
Δ. Μπασούλης 12, 13, 21
Η. Μπέη 33
Α. Μπελούκας 7
Δ. Μπενάς 23
Β. Μπολάνος 12, 13
Μ. Μπομπολή 7, 11
Μ. Μπόνου 21
Α. Μύρβαλη 36
Δ. Νεαμονιτού 15
Θ.Ν. Νιτσοτόλης 5
Μ. Νόνη 2
Β. Νταούλα 11
Χ. Ντάφλος 7, 11, 20, 32
Π. Ντόλιος 27
Π. Ντόλου 27
Μ. Ξανθάκη 16, 39
Χ. Ξυγωνάκης 30
Γ. Ξυλωμένος 12, 13, 41
Α. Ξωχέλλη 36
Ι. Οικονομίδης 23
Χ. Οικονομοπούλου 7, 17, 23
Π. Οικονόμου 24, 25
Π. Ουζουνάκης 27
Μ. Παναγιωτίδη 39
Π. Παναγόπουλος 12, 13, 18, 27
Β. Πανής 27
Ν. Πανταζής 4, 34
Μ. Πάντζαλης 11
Γ. Παπαδοπετράκης 40
Α. Παπαδόπουλος 12, 13, 17, 23, 31
Μ. Παπαδοπούλου 9, 21, 40
Δ. Παπάζογλου 18, 27
Μ. Παπαϊωάννου 19, 30
Ν. Παπάνας 18
Κ. Παπανικολάου 2
Β. Παπαρίζος 1, 12, 13, 18, 30, 34
Ε. Παπαρίζου 18
Β. Παπασταμόπουλος 12, 13, 34
Α. Παπατρέχας 39
Ε. Παπαχρήστου 37, 38, 39
Σ. Παπαχρήστου 18
Δ. Παρασκευά 12, 13, 14, 34
Δ. Παρασκευής 12, 13, 15
Κ. Πασέντσης 19
Σ. Πατρινός 12, 13, 14
Β. Πετράκης 12, 13, 18, 27
Ά. Πεφάνης 24, 25
Δ. Πιλάλας 12, 13
Τ. Πίτσια 15
Ν. Πιτσούνης 7, 20
Λ. Πολυχρονοπούλου 39

Α. Πούλιος 16, 39, 40
Κ. Πρωτοπαπάς 12, 17, 23, 31, 40
Π. Ράμμου 7
Θ. Ρέτσας 30
Δ. Ρηγόπουλος 18, 30
Έ. Ριζά 39
Χ. Ρόκκα 37, 39
Σ. Ρούσσος 15
Β. Σακκά 20, 32, 33, 35
Ε. Σαμπατάκου 12, 13, 34
Β. Σαμπεθάι 16
Ε. Σιδεράκης 24, 25
Ν. Σιμιτζής 11
Η. Σκοπελίτης 29
Λ. Σκούρα 12, 13
Α. Σουλγεδάκη 39
Α. Σπύρου 41
Κ. Σταματόπουλος 19
Φ. Στεργίου 11
Ά. Στρίκου 30
Α. Συμεωνίδης 22
Κ. Συντελή 7
Α. Συριανού 33
Β. Σύψα 12, 13, 15
Ν. Σύψας 12, 13, 34
Θ. Ταπεινός 40
Δ. Τζάλας 11, 20, 33
Ν. Τζουράς 15
Ι. Τζούτζας 8
Γ. Τουλούμη 4, 14, 34
Ε. Τριανταφυλλίδη 23
Π. Τριανταφύλλου 39
Γ. Τρυψιάνης 18
Ό. Τσαχουρίδου 12, 13
Γ. Τσεκές 33
Χ. Τσιάρα 3
Μ. Τσιόδρα 40
Ε. Φλούντζη 15
Π. Φράγκου 17, 23
Σ. Χάνος 40
Χ. Χάρης 28
Σ. Χαρπαντίδης 15
Χατζάκης Ά. 12, 13, 15
Α. Χατζηδημητρίου 19
Δ. Χατζηδημητρίου 12, 13
Σ. Χατζηλεοντιάδου 30
Β. Χατζησταματίου 24, 25
Ε. Χερολίδη 35
Ε. Χερολίδου 33
Μ. Χίνη 11, 12, 13, 20, 32, 33, 

34, 35
Ά. Χονδρολέου 22
Σ. Χριστόπουλος 32
Θ. Χρυσανθίδης 30
Ι. Χρυσάφης 27
Γ. Χρύσος 12, 13, 34
Μ. Ψυχογυιού 12, 13, 15, 21, 34, 40
Φ. Ψωμόπουλος 19
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