
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
2016-2017

Μάθημα 3ο

20 Δεκεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
.

Μαρία Χίνη
Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Αθηνά Λιονή
Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος,
Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Βησσαρία Σακκά
Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος,

Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Διοργάνωση: Focus on Health

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας





1

Μαρία Χίνη

Παθολόγος‐Λοιμωξιολόγος

Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

«Λοιμώξεις σε άτομα 

με HIV λοίμωξη»

Ιογενείς λοιμώξεις

Ιογενείς λοιμώξεις

 Λοίμωξη από CMV

 Λοίμωξη από HSV

 Λοίμωξη από VZV

 Λοίμωξη από HHV8

 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

 Λοίμωξη από HPV

 Ηπατίτιδα C

 Ηπατίτιδα Β

Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό
(CMV)
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 Γενικευμένη ή εντοπισμένη νόσος

 Συνήθως αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης

 Σε ασθενείς με βαθειά ανοσοκαταστολή (τυπικά, CD4+ <50/μl)

 Προ HAART, 30% των ασθενών με ΑΙDS ανέπτυσσαν CMV 

αμφιβληστροειδίτιδα

 Μετά HAART, ↓ επίπτωσης κατά 75‐80%, ↓ υποτροπών

Επιδημιολογικά στοιχεία 

Αμφιβληστροειδίτιδα

80% των CMV λοιμώξεων, συνήθως ετερόπλευρη προσβολή

Εικόνα αιμορραγικής νέκρωσης

Διαταραχές όρασης (τύφλωση επί προσβολής της ωχράς)

Διάγνωση: βυθοσκόπηση (αιμορραγίες‐εξιδρώματα), PCR

υαλοειδούς (προαιρετική), ΔΔ από τοξοπλασμική βλάβη

Άμεση έναρξη αγωγής

CMV αμφιβληστροειδίτιδα
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Άλλες εντοπίσεις

 Πεπτικό (20%): οισοφαγίτιδα, γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, 
κολίτιδα

 κλινική εικόνα: κοιλιακό άλγος, διάρροια, πυρετός, κακουχία

διάγνωση: εικόνα ελκωτικής φλεγμονής στην ενδοσκόπηση, 
βιοψία (ιικά έγκλειστα)

 Νευρικό σύστημα: εγκεφαλίτιδα, κοιλιίτιδα,   
μυελοριζίτιδα, νευρίτιδα

διάγνωση: κλινική εικόνα, PCR στο ΕΝΥ

 Ήπαρ, σπλήν, πάγκρεας, επινεφρίδια

Θεραπεία

EACS, version 8.1, October 2016

Θεραπεία

EACS, version 8.1, October 2016
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Έναρξη ART

 IRIS(~11%) μετά έναρξη HAART

 Βλάβη του αμφιβληστροειδούς επί ενεργού, 
πρόσφατης ή παλαιάς CMV λοίμωξης

 Ελάττωση επίπτωσης/βαρύτητας IRIS με την 
αναβολή έναρξης ART

 ART 2 εβδομάδες μετά την έναρξη αντι‐CMV 
αγωγής (εξατομίκευση επί νευρολογικής 
προσβολής)

Λοίμωξη από HSV

Επιδημιολογικά στοιχεία

 95% των ασθενών με HIV λοίμωξη έχουν 
αντισώματα για τον HSV‐1 ή τον HSV‐2

Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι υποκλινικές

 Διαλείπουσα αναζωπύρωση, κίνδυνος 
μετάδοσης
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Κλινικές εκδηλώσεις

 Επιχείλιος έρπης
κυρίως  HSV‐1, διάρκεια 5‐10 ημέρες, 1‐12 υποτροπές/έτος

 Έρπης γεννητικών οργάνων

 Άλλες εντοπίσεις
κερατίτις, εγκεφαλίτις, ηπατίτις, ονυχία (χωρίς διαφορές επί 
συλλοίμωξης)

αμφιβληστροειδίτις: οξεία νέκρωση‐απώλεια όρασης

γενικευμένη νόσος, σπανίως

Λοίμωξη από HSV

Έρπης γεννητικών οργάνων

 Αίτιο

 HSV‐2: 85%

 HSV‐1: 15%

 Υποτροπιάζουσα νόσος (κυρίως HSV‐2) 

 Αδυναμία εκρίζωσης
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 Αύξηση  επιπολασμού λοίμωξης από HSV‐2 

 Αύξηση ασυμπτωματικής αποβολής HSV‐2

 Παρατεταμένα ή  σοβαρά επεισόδια γεννητικού, περιπρωκτικού

ή στοματικού έρπητα

βλάβες σοβαρές, επώδυνες και άτυπες 

 Η HAART ελαττώνει τη βαρύτητα και τη συχνότητα των 

προσβολών ενώ δεν επηρεάζει την ασυμπτωματική αποβολή του 

ιού

πιθανή επιδείνωση  ερπητικών βλαβών στο πλαίσιο 

ανοσιακής αποκατάστασης (IRIS)

Έρπης γεννητικών οργάνων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη

 Η λοίμωξη από HSV‐2 αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον 

HIV κατά 2‐3 φορές

 Η αναζωπύρωση του HSV‐2 αυξάνει τα επίπεδα του HIV RNA 

στο αίμα και τις γεννητικές εκκρίσεις

 Η αντιερπητική αγωγή (θεραπεία υποτροπών ή  κατασταλτική 

θεραπεία) είναι αποτελεσματική επί συλλοίμωξης

άγνωστη η επίπτωση της κατασταλτικής αγωγής στη

μεταδοτικότητα του HSV‐2 

 Ορολογικός έλεγχος για HSV των ασθενών με HIV λοίμωξη

Έρπης γεννητικών οργάνων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη

Διάγνωση λοίμωξης από HSV

 Η κλινική διάγνωση, ιδίως επί συλλοίμωξης, 
είναι αναξιόπιστη

 Εργαστηριακή διάγνωση (πυθμένας φυσσαλίδας, ΕΝΥ, 
βιοψία)

ανίχνευση αντιγόνου

PCR HSV DNA

καλλιέργεια
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 Τα συνήθη σχήματα, στις συνιστώμενες δόσεις, είναι ασφαλή  

για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

 Αύξηση ασυμπτωματικής αποβολής του HSV‐2 και συχνότητας 

προσβολής τους πρώτους 6 μήνες μετά την έναρξη HAART 

(ιδίως εάν CD4+ <250/μl)

 Εμφάνιση περιστατικών IRIS (άτυπες βλάβες, ανθεκτικές στην 

αγωγή)

Συλλοίμωξη HIV/HSV

Θεραπεία

Θεραπεία αρχικού επεισοδίου/υποτροπών

Acyclovir 400 mg Χ 3 ημερησίως 

ή

Famciclovir 500 mg Χ 2

ή

Valacyclovir 1 g Χ 2

Διάρκεια θεραπείας

5‐10 ημέρες(επιχείλιος), 5‐14 ημέρες(γεννητικός)

Σε βαριά προσβολή, έναρξη με acyclovir 5 mg /kg IV Χ 3

Συλλοίμωξη HIV/HSV

Κατασταλτική θεραπεία

(> 6 επεισόδια/έτος)

Acyclovir 400 mg Χ 2 po

ή

Famciclovir 500 mg Χ 2 po

ή

Valacyclovir 500 mg Χ 2 po

Συλλοίμωξη HIV/HSV
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Αντοχή

 Εμμένουσες ή υποτροπιάζουσες βλάβες υπό αγωγή

 Απομόνωση ιού για δοκιμασία ευαισθησίας

 Στελέχη ανθεκτικά στο acyclovir

 αντοχή και στα valacyclovir, famciclovir

 Εναλλακτικά: Foscarnet 80‐120 mg/kg/IV/ημ. σε 2‐3 δόσεις ή 

τοπική θεραπεία ή cidofovir IV

Συλλοίμωξη HIV/HSV

Έναρξη ART

 Άμεση έναρξη επί χρονίων βλεννοδερματικών βλαβών 

ανθεκτικών στη θεραπεία, σπλαγχνικής ή γενικευμένης νόσου

 Η ανοσιακή αποκατάσταση βελτιώνει τη συχνότητα και τη 

βαρύτητα των υποτροπών του έρπητα των γεννητικών 

οργάνων

Συλλοίμωξη HIV/HSV

Λοίμωξη από VZV
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Επιδημιολογικά στοιχεία

 Αύξηση επίπτωσης έρπητα ζωστήρα >15 φορές 
στους ασθενείς με HIV λοίμωξη

 Συχνότερα σε CD4+ <200/μl

Η ART δεν ελαττώνει την επίπτωση του ζωστήρα
αύξηση συχνότητας αμέσως μετά την έναρξή της (IRIS)

Κλινικές εκδηλώσεις

 Ανεμευλογιά
βαριά νόσηση σε HIV λοίμωξη

σπλαγχνική προσβολή, ειδικά πνευμονίτιδα

 Έρπης ζωστήρ
υποτροπή στο 20‐30% των HIV+ ασθενών

μεθερπητική νευραλγία στο 10‐15% 

συχνότερες οι επιπλοκές εάν CD4+ <200/μl 
(νευρολογικά σύνδρομα)

 Αμφιβληστροειδική νέκρωση(απώλεια όρασης)

Έρπης ζωστήρ
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Διάγνωση

 Κλινική εικόνα ± αντισώματα

 Ανίχνευση αντιγόνου, PCR, καλλιέργεια από 
βλάβη, βιοψία ιστού, ΕΝΥ

 PCR: η πλέον ευαίσθητη και ειδική εξέταση

Θεραπεία

EACS, version 8.1, October 2016

Λοίμωξη από HHV‐8
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Επιδημιολογικά στοιχεία

 Συσχέτιση με σάρκωμα Kaposi (KS), πρωτοπαθές λέμφωμα 

ορογόνων κοιλοτήτων (PEL), πολυεστιακή νόσο Castleman

 Οροεπιπολασμός στις ΗΠΑ 1‐5%, στους MSM 20‐77%

 Παθογένεια της νόσου από HHV‐8 ασαφής

 KS και PEL συνήθως σε σοβαρή ανοσοκαταστολή (CD4+ 

<200/μl)

 Σημαντική ελάττωση επίπτωσης του KS στην μετα‐HAART 

εποχή

 Ν. Castleman και PEL παραμένουν σπάνια

Σάρκωμα Kaposi

 Αρχική εκδήλωση AIDS στο 20‐30% των περιπτώσεων

 Δ. Ευρώπη‐ΗΠΑ: σχεδόν αποκλειστικά σε MSM

 Κλινική εικόνα 

 βλεννοδερματική μορφή (ιώδη διηθητικά οζία ‐ πλάκες, 
βλάβες στην υπερώα)

 σπλαγχνική μορφή: πνεύμονες, ΓΕΣ

Σάρκωμα Kaposi
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Σάρκωμα Kaposi

 Διάγνωση

 κλινική, ιστολογική

(αγγειωματώδης ‐ ινοβλαστική υπερπλασία)

 Θεραπεία

 ΗΑΑRT

 τοπική (RT, κρυοθεραπεία)

 συστηματική (XMΘ)

 αντιική (ganciclovir, foscarnet)

Έναρξη ART

 Πρώιμη έναρξη για πρόληψη KS και PEL

 Χορήγηση για την αντιμετώπιση KS, ν. Castleman ή 
PEL

 Αναφορά περιστατικών IRIS

Προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

 Απομυελινωτική βλάβη της λευκής ουσίας από αναζωπύρωση του

ιού JC40 (papovavirus) 

 Προ HAART, 3‐7% των ασθενών με AIDS

 Κλινική εικόνα: προοδευτική εμφάνιση κινητικών και αισθητικών 

διαταραχών, διαταραχών συμπεριφοράς, παρεγκεφαλιδικής 

συνδρομής
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Προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

 Διάγνωση: MRI, PCR (ENY), βιοψία εγκεφάλου

 Θεραπεία: HAART (αύξηση επιβίωσης, βελτίωση ή σταθεροποίηση 

νευρολογικής εικόνας)

 IRIS (φλεγμονώδης PML)

 εβδομάδες/μήνες μετά την έναρξη HAART

 ενίοτε, άτυπη κλινική εικόνα

 χορήγηση κορτικοειδών, συνέχιση HAART

Λοίμωξη από HPV
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Επιδημιολογικά στοιχεία

 Κύριο αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
και του πρωκτού. Αίτιο ορισμένων νεοπλασιών των 
εξωτερικών γεννητικών οργάνων, της στοματικής 
κοιλότητας και του ρινοφάρυγγα

 Η ογκογένεση απαιτεί εμμένουσα λοίμωξη με 
ογκογόνο υπότυπο του HPV (16,18,31,35…)

 Οι υπότυποι 6 και 11 ευθύνονται για το 90% των 
κονδυλωμάτων  των γεννητικών οργάνων

Οξυτενή κονδυλώματα

 Υψηλότερη συχνότητα επί συλλοίμωξης

 Μεγαλύτερες ή περισσότερες βλάβες

 Μη καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, συχνότερες υποτροπές

 Μεγαλύτερη συχνότητα ακανθοκυτταρικού καρκινώματος 

(βιοψία)

 Μεγαλύτερη επίπτωση ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (LSIL, HSIL) 

και καρκίνου του πρωκτού σε MSM

 κυτταρολογικό επίχρισμα πρωκτού (PAP test)

 ευαισθησία: 69‐93%

 ειδικότητα:   32‐59% 

Λοίμωξη από HPV
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Λοίμωξη από HPV

Γυναίκες με συλλοίμωξη HIV/HPV

 Υψηλότερη συχνότητα HPV σε γυναίκες με  HIV λοίμωξη

(68 vs 31%)

 Υψηλότερη συχνότητα χρόνιας HPV λοίμωξης

 Υψηλότερη τιμή HPV DNA

 Υψηλότερο ποσοστό συνύπαρξης πολλαπλών υποτύπων

 Υψηλότερο ποσοστό ογκογόνων υποτύπων

 Απαραίτητη η αρχική εκτίμηση με PAP test, κολποσκόπηση, 

πιθανώς HPV DNA test και παρακολούθηση

Δυσπλασία τραχήλου (CIN)

 20% των γυναικών εντός 3 ετών (προ HAART)

 CIN και in situ καρκίνωμα: στάδιο B κατά CDC

 Αυξημένη συχνότητα (9 φορές) ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου

τραχήλου μήτρας

 στάδιο C κατά CDC

 Άμεση συσχέτιση με τιμή CD4 και ιικού φορτίου

 Άμεση συσχέτιση με ογκογόνους υποτύπους HPV

 Δεν διαφέρει η θεραπεία επί συλλοίμωξης

Γυναίκες με συλλοίμωξη HIV/HPV
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Άνδρες και γυναίκες με συλλοίμωξη HIV/HPV

Δυσπλασία και καρκίνος πρωκτού

 Υψηλότερη επίπτωση καρκίνου πρωκτού

 Υψηλότερα ποσοστά ενδοεπιθηλιακής
νεοπλασίας (ΑΙΝ)

 Συσχέτιση με χαμηλότερη τιμή CD4+

 Κυτταρολογική εξέταση, πρωκτοσκόπηση
υψηλής ευκρίνειας, βιοψία

Συλλοίμωξη HIV/HPV

Επίδραση της ART

Πιθανή ελάττωση της εξέλιξης της CIN

 Καμιά αλλαγή στην επίπτωση του καρκίνου του 
τραχήλου

 Αύξηση στη συχνότητα του καρκίνου του 
πρωκτού

 Ελάττωση της επίπτωσης των κονδυλωμάτων 
των γεννητικών οργάνων

Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων

Podofilox 0.5% διάλυμα  ή gel

ή

Imiquimod 5% κρέμα

ή 

Sinecatechins 15%  αλοιφή

Κρυοθεραπεία

ή

Podophyllin resin 10‐25%

ή

Trichloroacetic ή Bichloroacetic
acid 80‐90%

ή

Χειρουργική εξαίρεση
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Κόλπου

Κρυοθεραπεία ή TCA/BCA 80‐90%

Στομίου ουρήθρας

Κρυοθεραπεία ή podophyllin 10‐25%

Πρωκτού

Κρυοθεραπεία ή TCA/BCA 80‐90%

ή

χειρουργική εξαίρεση

Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων

 HPV εμβολιασμός για άνδρες και γυναίκες 9‐26 ετών

Α: 9δυναμο, 4δυναμο, 2δυναμο

Γ: 9δυναμο, 4δυναμο                    

3 δόσεις: 0, 1‐2, 6 μήνες

 Χρήση προφυλακτικού

Πρόληψη

Πηγές

1. Panel on Opportunistic Infections in HIV‐Infected 
Adults and Adolescents. Guidelines for the prevention 
and treatment of opportunistic infections in HIV‐
infected adults and adolescents: recommendations 
from the Centers for Disease Control and Prevention, 
the National Institutes of Health, and the HIV Medicine 
Association of the Infectious Diseases Society of 
America

2. Opportunistic Infections, EACS Guidelines, version 8.1, 
October 2016
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3ο Μάθημα Εταιρείας Λοιμώξεων

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ  ΑΤΟΜΑ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

Μυκητιακές Λοιμώξεις
Αθηνά Λιονή

Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Μυκητιακές λοιμώξεις σε άτομα με HIV λοίμωξη

 συχνές

 εμφανίζονται πρώιμα     
ή όψιμα στη φυσική 
πορεία της HIV 
λοίμωξης

 ήπιες ή σοβαρές/άμεσα 
απειλητικές για τη ζωή 

 συνήθεις ή εξωτικές   

http://aidsinfo.nih.gov/guidelines

Πνευμονία από pneumocystis (PcP)

 Προκαλείται από τη Pneumocystis jirovecii (πρώην P. carinni)

 Ευρέως διαδεδομένος μικροοργανισμόs

 «Περίεργος» μύκητας, κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά με 
πρωτόζωα

στερείται εργοστερόλης στη κυτταρική του μεμβράνη

δεν καλλιεργείται

ευαίσθητος σε φάρμακα δραστικά έναντι πρωτόζωων

 P. carinni  μολύνει  τρωκτικά

 P. jirovecii προσβάλλει  τον άνθρωπο
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Επιδημιολογικά δεδομένα

 Αρχική έκθεση στη παιδική ηλικία

τα 2/3 υγειών παιδιών ηλικίας 2-4 ετών έχουν Abs έναντι 
P. jirovecii 

 Η νόσος είναι αποτέλεσμα είτε ενεργοποίησης παλιάς 
λανθάνουσας λοίμωξης είτε νέας έκθεσης στην P. jirovecii 

 Υπάρχουν ενδείξεις για αερογενή μετάδοση από άτομο σε 
άτομο

 Η συντομογραφία PcP παραμένει και αντιπροσωπεύει τον 
όρο “Pneumocystis Pneumonia”

Επιδημιολογικά δεδομένα

 Χωρίς πρωτογενή προφύλαξη και cART

70-80% ατόμων με HIV λοίμωξη

20-40% θνητότητα (με θεραπεία)

90% περιπτώσεων σε CD4 <200/ mm3

 Σήμερα, στις δυτικές κοινωνίες

επίπτωση <1περίπτωση/100 άτομα-έτη

συνήθως αφορά αδιάγνωστα άτομα με σοβαρή 
ανοσοκαταστολή ή άτομα που δεν λαμβάνουν θεραπεία 

 Παραμένει η συχνότερη νόσος που προσδιορίζει AIDS και 
η συχνότερη αιτία θανάτου από AIDS

Παράγοντες κίνδυνου για PcP

 CD4<200/ mm3

 Ποσοστό CD4 <14%

 Προηγούμενο επεισόδιο PcP

 Στοματοφαρυγγική καντιντίαση

 Απώλεια βάρους

 Υποτροπιάζουσα  βακτηριακή πνευμονία

 Υψηλό ιϊκό φορτίο



20

Κλινική εικόνα

 Υποξεία έναρξη νόσου 

 Προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα

δύσπνοια στην κόπωση

μη παραγωγικός βήχα

πυρετός

δυσφορία

 Μέση διάρκεια συμπτωμάτων: 30 ημέρες

 Ασυνήθης η οξεία έναρξη και η ταχέως εξελισσόμενη 
νόσος  που χαρακτηρίζει την  PcP σε HIV(-) ασθενείς 

 Εξωπνευμονική νόσος: σπάνια, προσβολή οποιουδήποτε 
οργάνου, συσχέτιση με χρήση εισπνεόμενης πενταμιδίνης

Αντικειμενική εξέταση
Εργαστηριακά ευρήματα

 Αντικειμενική εξέταση

 αρνητική σε ήπια νόσο και σε ηρεμία

 ταχυκαρδία, ταχύπνοια, διάσπαρτοι ρόγχοι, μείωση Sat Ο2 

 στοματοφαρυγγική καντιντίαση

 Υποξυγοναιμία

 ήπια PO2 ≥ 70 mmHg ή [A-a]DO2<35 mmHg

 μέτρια 35 mmHg < [A-a]DO2 <45 mmHg

 σοβαρή [A-a]DO2 ≥ 45 mmHg

 Μείωση PO2 σε κόπωση, συχνό αλλά μη ειδικό εύρημα

 Αύξηση LDH >500 μη ειδικό εύρημα

Απεικονιστικές εξετάσεις: ακτινογραφία θώρακα

Τυπική εικόνα: αμφοτερόπλευρα, 
διάχυτα, συμμετρικά, διάμεσα 
διηθήματα (κατανομή πεταλούδας)

Φυσιολογική: σε πρώιμη νόσο

Άτυπες εικόνες: όζοι, φυσαλίδες, 
κύστεις, ασύμμετρη νόσος, εντόπιση 
στους άνω λοβούς, πνευμοθώρακας

 αυτόματος πνευμοθώρακας σε 
HIV άτομο: υπόνοια για PCP

Σπανίως: πλευρίτιδα, κοιλότητες, 
λεμφαδενοπάθεια

 άλλη διάγνωση 

 σύγχρονη, δεύτερη πνευμονική 
νόσος (13-18% ασθενών)
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Απεικονιστικές εξετάσεις: υψηλής ευκρίνειας CT

 Εικόνα «θαμβής υάλου»

 Χρήσιμη σε περιπτώσεις 
ασθενών με ήπια/ μέτρια 
συμπτωματολογία και  
φυσιολογική ακτινογραφία

Τεκμηρίωση διάγνωσης

 Ανεύρεση P. jirovecii σε ιστό, ΒAL, πτύελα 

 Αναζητείται με ειδικές χρώσεις (Giemsa, Wright, 
Gomori methenamine silver, ανοσοφθορισμό)

 Ευαισθησία

 πτύελα με επαγωγή <50% έως  >90%

 BAL 90-99%

 διαβρογχική βιοψία 95-100% 

 ανοικτή βιοψία 95-100%

 Ειδικότητα  >96%

 PCR: υψηλή ευαισθησία. Δ/Δ από αποικισμό

 1,3β-D-glucan: αυξάνει σε ενεργό νόσο 
(sens.95%, spec. 86%, NPV >95%)

 P. jirovecii : παραμένει σε κλινικά δείγματα  
ημέρες-εβδομάδες μετά έναρξη θεραπείας
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Παρακολούθηση ασθενών

 Κατά τη διάρκεια θεραπείας

 ανταπόκριση στη θεραπεία

 έλεγχος για τοξικότητα φαρμάκων

 έναρξη cART εντός 2 εβδομάδων από διάγνωση PCP (AI)

 Μετά το πέρας της θεραπείας

 έγκαιρη διάγνωση υποτροπής (ιδιαιτέρως εάν όχι κοτριμοξαζόλη ή πρόωρη 
διακοπή λόγω τοξικότητας)

 έγκαιρη διάγνωση IRIS

 εντός εβδομάδων από τη διάγνωση PCP

 υποτροπή ή επιδείνωση συμπτωμάτων 

 σπανίως απειλητικό για τη ζωή

 αντιμετώπιση? Ορισμένοι συνιστούν κορτικοειδή σε ΟΑΑ εφόσον 
αποκλεισθούν άλλα αίτια
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Τοξικότητα θεραπείας

 Κοτριμοξαζόλη* (Α/Ε 20-85%)

 Εξάνθημα 30-55%

 Πυρετός 30-40%

 Λευκοπενία 30-40%

 Θρομβοπενία 15%

 Αζωθαιμία 1-5%

 Ηπατίτιδα 20%

 Υπερκαλιαιμία

 Δαψόνη & πριμακίνη

 Εξάνθημα

 Πυρετός

 Μεθαιμοσφαιριναιμία & αιμόλυση (σε έλλειψη 
G6PD)

*Προσπάθεια συμπτωματικής αντιμετώπισης  μη 
απειλητικών για τη ζωή Α/Ε πριν τη διακοπή της 

 Πενταμιδίνη

 Αζωθαιμία

 Παγκρεατίτιδα

 Υπο-ή υπερ-γλυκαιμία

 Λευκοπενία

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

 Αρρυθμίες

 Ατοβακόνη

 Κεφαλαλγία

 Ναυτία

 Διάρροια

 Εξάνθημα

 Αύξηση τρανσαμινασών

Αποτυχία θεραπείας

 Μη βελτίωση ή επιδείνωση 4-8 ημέρες από έναρξη αγωγής

 σε μη χορήγηση κορτικοειδών αναμενόμενη,αναστρέψιμη επιδείνωση τις 
πρώτες 3-5 ημ. (φλεγμονώδης απάντηση στην καταστροφή της P. jirovecii )

 αποκλεισμός σύγχρονων λοιμώξεων (βρογχοσκόπηση/BAL)

 Αίτια αποτυχίας

 αναποτελεσματικότητα φαρμάκου (10% ασθενών με ήπια-μέτρια νόσο)

 φαρμακευτική τοξικότητα (έως το 1/3 ασθενών)

 Σε θεραπευτική αποτυχία

 αλλαγή σε πριμακίνη+κλινδαμυκίνη ή iv πενταμιδίνη (σε σοβαρή νόσο) ή 
ατοβακόνη (σε ήπια νόσο)

 προσθήκη κασποφουγκίνης

Πρόγνωση

Η ανταπόκριση  στη  
θεραπεία εξαρτάται

 το χορηγούμενο φάρμακο

 προηγούμενα επεισόδια 
PCP

 βαρύτητα  πνευμονικής 
νόσου

 βαθμό ανοσοκαταστολής

 χρόνο έναρξης θεραπείας

 συννοσηρότητες

Κακοί προγνωστικοί δείκτες

 σοβαρή υποξαιμία που απαιτεί 
νοσηλεία σε ΜΕΘ

 θεραπεία εναλλακτική στην 
κοτριμοξαζόλη

 CD4<50/ mm3

 μεγάλη ηλικία

 σύγχρονη παρουσία και άλλων 
πνευμονικών παθογόνων 

 υψηλή LDH
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Κρυπτοκόκκωση

 Οι περισσότερες κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις σε HIV (+) 
ασθενείς οφείλονται στον Cryptococcus neoformans

 Επίπτωση γενικευμένης κρυπτοκόκκωσης (Προ HAART)

5-8% ασθενών στις αναπτυγμένες χώρες 

30-40% στις αναπτυσσόμενες 

 1 εκατομμύριο περιπτώσεις κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας 
και 600.000 θάνατοι ετησίως

 Με την εισαγωγή της cART μείωση της επίπτωσης της 
νόσου

 Σε άτομα με προχωρημένη ανοσοκαταστολή CD4<100/ mm3

Cryptococcus spp.

 40 είδη κρυπτόκοκκου 
(ζυμομύκητας)

 Cryptococcus neoformans:
παγκόσμια κατανομή, σε
χώμα, περιττώματα πτηνών 
με υψηλή περιεκτικότητα σε 
άζωτο (περιστέρια)

 Cryptococcus gattii:
Αυστραλία,Βορειοδυτικός 
Ειρηνικός

Κλινικές εκδηλώσεις

 Οποιοδήποτε όργανο μπορεί να προσβληθεί

 Ιδιαίτερη προτίμηση στο ΚΝΣ  (50-85% περιπτώσεων)

 Υποξεία μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

 ασυμπτωματικοί: 10%

 πυρετός, κεφαλαλγία, καταβολή

 κλασικά μηνιγγικά σημεία (δυσκαμψία, φωτοφοβία):1/4 -1/3 
ασθενών

 εγκεφαλοπαθητικά συμπτώματα (λόγω  ICP): λήθαργος, 
επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης, διαταραχές προσωπικότητας, 
απώλεια μνήμης
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Κλινικές εκδηλώσεις

 Διάσπαρτη νόσος χωρίς 
συμμετοχή ΚΝΣ

 Αναπνευστικό: βήχας, δύσπνοια 
Ro: λοβώδης πύκνωση, οζώδη 
διηθήματα ή ARDS

 Δέρμα: ποικίλες εκδηλώσεις 
χαρακτηριστικές  βλατίδες με 
ομφαλό (Δ/Δ μολυσματική 
τέρμινθος)

 Οστεομυελίτιδα μακρών οστών, 
ΣΣ

 Προστατικός αδένας μπορεί να 
αποτελέσει δεξαμενή του 
κρυπτόκοκκου για μελλοντική 
διασπορά 

Διάγνωση

 Ανάλυση ΕΝΥ

 ήπια πλειοκυττάρωση με λεμφοκυτ. τύπο 

 μικρή αύξηση λευκώματος

 ήπια υπογλυκορραχία ή φυσιολογικό 
σάκχαρο

 ενίοτε πολύ λίγα κύτταρα 

  ICP (>25 cm H2O): 60-80%

 Τεκμηρίωση διάγνωσης 
κρυπτοκόκκωσης 

 καλλιέργεια

 μικροσκοπική εξέταση

 κρυπτοκοκκικό Ag (CrAg )

Διάγνωση

 Καλλιέργεια (συνήθως θετικοποιείται εντός 7 ημερών):

αίμα 55% 

ΕΝΥ 95% 

 Θετική χρώση σινικής μελάνης: 60-80% (εξαρτάται από 
μυκητιακό φορτίο)

 CrAg ΕΝΥ:  95-100% σε μηνιγγική νόσο

 CrAg ορού: σε μηνιγγική (75-99%) και μη νόσο 

μπορεί να θετικοποιηθεί εβδομάδες - μήνες πριν κλινική νόσο 

σε  (+) CrAg: ΟΝΠ για αποκλεισμό νόσου ΚΝΣ

 Μέθοδοι προσδιορισμού CrAg: latex agglutination, enzyme 
immunoassay, lateral flow assay (dipstick test)
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This image cannot currently be displayed.

Αντιμετώπιση αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης

  ICP (>25cmH2O): κλινική επιδείνωση παρά τη 
μυκητολογική ανταπόκριση

 Συσχέτιση  ICP με θνητότητα (93% τις 2 πρώτες και 40% 
τις επόμενες 3-10 εβδ. νόσου ) 

 Αντιμετώπιση

 αφαίρεση 20-30 ml EΝΥ ή όσου απαιτείται για να μειωθεί κατά  
50% η ICP

 καθημερινά επαναλαμβανόμενες ΟΝΠ έως ότου υπάρξει κλινική 
βελτίωση

 CSF shunting σε μη ανοχή ή αποτυχία των ανωτέρω

 μαννιτόλη και κορτικοειδή δεν συνιστώνται (ΑΙΙΙ)

 ακεταζολαμίδη δεν συνιστάται (ΑΙ)



27

Παρακολούθηση ασθενών

 Στις 2 εβδομάδες:  ΟΝΠ για τεκμηρίωση  αποστείρωσης  ΕΝΥ

 Θετική καλλιέργεια ΕΝΥ στις 2 εβδομάδες: 

 συσχέτιση με μελλοντική υποτροπή και δυσμενή πρόγνωση (ακόμα και εάν 
υπάρχει κλινική βελτίωση)

 συνέχιση της θεραπείας εφόδου με αμφοτερικίνη και φλουκυτοσίνη έως 
ότου αποστειρωθεί το ΕΝΥ (ΒΙΙΙ)

 Δεν συνιστάται η παρακολούθηση τίτλου CrAg στο  αίμα ή ΕΝΥ ως 
δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία 

 Επί εμφάνισης νέων συμπτωμάτων ή κλινικών ευρημάτων          νέα 
ΟΝΠ , μέτρηση πίεσης εξόδου ΕΝΥ, καλλιέργεια

 Σε χορήγηση flucytosine: επίπεδα 2h μετά  po δόση (peak level 25-
100mg/l),προσαρμογή δοσολογίας ανάλογα GFR. Α/Ε: κυττοπενίες, 
ηπατοτοξικότητα, γαστρεντερικές διαταραχές

Θεραπευτική αποτυχία

 Απουσία κλινικής βελτίωσης & μη αποστείρωση ΕΝΥ 2 εβδ. μετά 
κατάλληλη  αγωγή (και για  ICP )

 Υποτροπή μετά αρχική κλινική βελτίωση (επανεμφάνιση 
συμπτωμάτων και θετική καλλιέργεια ΕΝΥ ≥ 4 εβδ. αγωγής)

 Αίτια θεραπευτικής αποτυχίας:

 ανεπαρκής θεραπεία εφόδου 

 φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με αντιμυκητιακά

 IRIS 

 σπανιότερα αντοχή στη fluconazole

• αναφορές για πρωτογενή αντοχή C neoformans στη fluconazole

• test  ευαισθησίας: δεν συνιστάται ως εξέταση ρουτίνας. Απαραίτητο σε στελέχη 
από ασθενείς με θεραπευτική αποτυχία 

• στελέχη με MIC ≥ 16 μg/ml στη fluconazole θεωρούνται ανθεκτικά

Αντιμετώπιση ασθενών με θεραπευτική αποτυχία

Δεν έχει καθορισθεί η βέλτιστη αγωγή σε θεραπευτική αποτυχία 

 εάν εναλλακτικό σχήμα αρχικά: αλλαγή σε αμφοτερικίνη + φλουκυτοσίνη

 εάν η αρχική θεραπεία περιελάμβανε αμφοτερικίνη: συνέχιση ίδιας αγωγής έως  
κλινικής ανταπόκρισης 

 σε περιπτώσεις θεραπευτικής αποτυχίας: λιποσωμική  αμφοτερικίνη καλύτερα 
ανεκτή και αποτελεσματικότερη από κλασική  (ΑΙΙ)

 υψηλότερες δόσεις φλουκοναζόλης σε συνδυασμό με φλουκυτοσίνη (ΒΙΙΙ)

 εχινοκανδίνες:δεν συνιστώνται, έλλειψη δραστικότητας έναντι cryptococcus spp. 

 ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη: 

• δραστικές in vitro

• salvage therapy σε περιπτώσεις αντοχής στη φλουκοναζόλη

• σε ευαίσθητα στελέχη δεν υπερέχουν της φλουκοναζόλης
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Πότε ξεκινάμε cART

 Αύξηση θνητότητας στο 6μηνο (45% vs 30%) σε άμεση 
έναρξη cART (εντός 2 εβδ.) vs καθυστερημένης ( >5 εβδ.)

 Έναρξη cART: 2-10 εβδομάδες μετά από έναρξη 
αντιμυκητιακής αγωγής (ΒΙΙΙ)

 Ο ακριβής χρόνος  έναρξης εξατομικεύεται: 

 καθυστέρηση cART σε  ICP και σε ολιγοκυτταρικό ΕΝΥ

 εάν χορηγηθεί  cART νωρίς  ετοιμότητα για άμεση και επιθετική 
αντιμετώπιση επιπλοκών IRIS (πχ  ICP)

 Σε εξωμηνιγγική νόσο (μικρότερος κίνδυνος & βαρύτητα 
IRIS): έναρξη cART μετά από 2-4 εβδομάδες

IRIS

 30% ασθενών με κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

 Αυξημένος κίνδυνος: naïve ασθενείς, υψηλό VL, ολιγοκυτταρικό
ΕΝΥ, θετική καλλιέργεια ΕΝΥ κατά την έναρξη c ART

 Η Δ/Δ IRIS από αποτυχία θεραπείας  είναι δύσκολη

 IRIS: κλινική επιδείνωση με αρνητικές καλλιέργειες ΕΝΥ

 θεραπευτική αποτυχία: κλινική επιδείνωση με θετικές καλλιέργειες

 Αντιμετώπιση 

 συνέχιση cART και αντιμυκητιακής αγωγής ,  αντιμετώπιση  ICP (ΑΙΙ) 

 σε σοβαρά συμπτώματα σύντομο course κορτικοειδών (CIII)

 IRIS σε εξωμηνιγγική νόσο: 

 σπανιότερο, ίδια αντιμετώπιση 

 εκδηλώσεις: λεμφαδενίτιδα, δερματικά αποστημάτια, οστικές βλάβες

Πρόγνωση

 Κακοί προγνωστικοί δείκτες

 έκπωση επιπέδου συνείδησης

 αυξημένη πίεση και μικρός αριθμός κυττάρων στο ΕΝΥ

 θετική χρώση σινικής μελάνης

 θετική καλλιέργεια αίματος

 υπονατριαιμία

 αυξημένοι τίτλοι CrAg στο ΕΝΥ

 απουσία κεφαλαλγίας

 Θεραπεία με αμφοτερικίνη + φλουκυτοσίνη

 θνητότητα <10% 

 αποστείρωση ΕΝΥ 70%
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Καντιντίαση 

 Στοματοφαρυγγική καντιντίαση :  95%  HIV(+) ατόμων 

 Οισοφαγική καντιντίαση : 11% καταστάσεων που προσδιορίζουν  AIDS  

 Κύριο υπεύθυνο παθογόνο: Candida albicans

 Δείκτης ανοσολογικής ανεπάρκειας, ιδιαίτερα η οισοφαγική καντιντίαση, 
αλλά όχι η αιδιοκολπική 

 Συνήθως σε άτομα με CD4<200 / mm3

 H cART μείωσε την επίπτωση της καντιντίασης  και τα περιστατικά με 
ανθεκτική νόσο

 Αντοχή στις αζόλες λόγω επαναλαμβανόμενης και μακροχρόνιας λήψης

 Εμφάνιση non-albicans spp. -ιδιαίτερα candida glabrata- ως αιτία 
ανθεκτικής καντιντίασης σε άτομα με προχωρημένη ανοσοκαταστολή

Κλινικές εκδηλώσεις

Στοματοφαρυγγική καντιντίαση

 Ψευδομεμβρανώδης

Ανώδυνες, λευκωπές πλάκες στο 
βλεννογόνο παρειών, στοματοφάρυγγα,
γλώσσας. Αποκολλώνται εύκολα με 
γλωσσοπίεστρο

 Ερυθηματώδης

Λείες ερυθηματώδεις βλάβες σκληρής ή 
μαλακής υπερώας και γλώσσας

 Γωνιακή χειλίτιδα

Συμπτώματα

 διαταραχές γεύσης

 δυσκαταποσία

 καύσος 

Κλινικές εκδηλώσεις

Οισοφαγική καντιντίαση

 μπορεί να συνυπάρχει με στοματοφαρυγγική

 οπισθοστερνικό καυστικό άλγος, οδυνοφαγία

 ενίοτε ασυμπτωματική

Καντιντιασική αιδιοκολπίτιδα

 ίδια κλινική εικόνα με HIV(-)

 λευκωπό κολπικό έκκριμα σε συνδυασμό με αίσθημα καύσου και 
κνησμού, ήπιας –μέτριας βαρύτητας & σποραδικές υποτροπές

 σε βαθιά ανοσοκαταστολή: σοβαρότερη νόσος, συχνότερες υποτροπές 

 λιγότερο συχνή- συγκριτικά με στοματοφαρυγγική -και  σπανίως ανθεκτική 
στις αζόλες
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Διάγνωση

Στοματοφαρυγγική καντιντίαση

 Κλινική (Δ/Δ τριχωτή λευκοπλακία)

 Εργαστηριακή επιβεβαίωση 

 άμεση μικροσκοπική εξέταση  (μετά από επεξεργασία με  KOH )

 καλλιέργεια 

 Μόνο η παρουσία της  candida σε καλλιέργεια δεν είναι αποδεικτική 
νόσου (>40% περιπτώσεων αντιπροσωπεύει φορεία)

Καντιντιασική αιδιοκολπίτιδα

 Κλινική εικόνα σε συνδυασμό με  άμεση μικροσκόπηση νωπού 
δείγματος( επεξεργασία με KOH )

 Επιβεβαίωση με καλλιέργεια ( πληροφορίες για είδος, αντοχές κλπ)

Διάγνωση

Οισοφαγική καντιντίαση

 Κλινική  (συμπτώματα & βελτίωση 
με εμπειρική αγωγή)

 Οισοφαγοσκόπηση (λευκωπές
πλάκες, επιφανειακή εξέλκωση 
βλεννογόνου, λευκωπό εξίδρωμα) 
& άμεση μικροσκόπηση νωπού 
επιχρίσματος

 Τεκμηρίωση διάγνωσης: συμβατή 
ενδοσκοπική εικόνα, παρουσία 
candida σε ιστολογικό 
παρασκεύασμα και επιβεβαίωση 
/προσδιορισμό είδους με  
καλλιέργεια 
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Δευτερογενής προφύλαξη

 Γενικά  δευτερογενής προφύλαξη δεν συνιστάται (ΒΙΙΙ)

 αποτελεσματική θεραπεία

 χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα

 αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

 ανάπτυξη αντοχής 

 κόστος

 Εξαιρέσεις

 άτομα με συχνές ή σοβαρές υποτροπές

 άτομα με ανθεκτική στις αζόλες καντιντίαση που ανταποκρίθηκαν αρχικά σε 
εχινοκανδίνες, ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη

 Στοματοφαρυγγική καντιντίαση: Φλουκοναζόλη 100 mg/d ή 3 φορές /w

 Οισοφαγική:Φλουκοναζόλη 100 -200 mg/d (ΒΙ) ή ποσακοναζόλη 400 Χ2 

 Αιδιοκολπική: Φλουκοναζόλη 150 mg po /w

Θεραπευτική αποτυχία

 Απουσία κλινικής βελτίωσης 7-14 ημέρες από έναρξη κατάλληλης αγωγής

 Ανθεκτική νόσος 

 4-5% ατόμων με στοματοφαρυγγική ή οισοφαγική καντιντίαση

 CD4<50/ mm3 και ιστορικό βαριάς έκθεσης σε αζόλες

 απαραιτήτως επιβεβαιωτικές καλλιέργειες και οισοφαγοσκόπηση 

 Αντιμετώπιση ανθεκτικής στη φλουκοναζόλη νόσο

 Ποσακοναζόλη oral susp400mg x2 x 28 d αποτελεσματική στο 75% ατόμων (ΑΙ)

 Ιτρακοναζόλη oral sol αποτελεσματική στα 2/3 ατόμων

 Βορικοναζόλη (ΒΙΙ)

 Εχινοκανδίνες (ΒΙΙ)

 Αμφοτερικίνη iv κλασική ή λιποσωμική (ΒΙΙ)

Ενδημικές μυκητιάσεις

 Ενδημούν σε συγκεκριμένες περιοχές                                                           
του πλανήτη

 Μπορεί να εκδηλωθούν οπουδήποτε λόγω

ταξιδιών ή μετανάστευσης

 Υπεύθυνα παθογόνα: δίμορφοι μύκητες

 Εισπνοή μικροκονιδίων εντοπισμένη πνευμονίτιδα αιματογενής
διασπορά  

 Κυτταρική ανοσία απαραίτητη για έλεγχο λοίμωξης                    
(ενεργοποίηση μακροφάγων από CD4 φαγοκυττάρωση & 
εξουδετέρωση μύκητα)

 Σε ανοσοανεπάρκεια ενεργοποίηση παλιάς λανθάνουσας λοίμωξης    
(νόσος σε μη ενδημικές περιοχές)

 Η χορήγηση cART μείωσε την επίπτωση ενδημικών μυκητιάσεων
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Ιστοπλάσμωση

 Οφείλεται στο Histoplasma capsulatum

 Ενδημική νόσος σε κεντρικές και νοτιο-
κεντρικές ΗΠΑ & Λατινική Αμερική

 Ετήσια επίπτωση σε ενδημικές περιοχές 
5% HIV (+) ατόμων 

 Από τα περιστατικά ιστοπλάσμωσης το 
25-61% αφορά HIV (+)

 CD4<150/mm3 σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο συμπτωματικής νόσου

 Αποφυγή δραστηριοτήτων που αυξάνουν 
την πυκνότητα μικροκονιδίων στον αέρα

 χωματουργικές εργασίες

 καθαρισμός κοτετσιών

 κατεδάφιση ή ανακατασκευή παλιών κτιρίων

 εξερευνήσεις σπηλαίων

Κλινικές εκδηλώσεις

 Γενικευμένη ιστοπλάσμωση: 
πυρετός, απώλεια βάρους, 
ηπατοσπληνομεγαλία, καταβολή

 shock & MOF :10% 

 Αναπνευστικό: βήχας, θωρακικό 
άλγος, δύσπνοια (50%)

 ΚΝΣ: πυρετός, κεφαλαλγία, 
σπασμοί, εστιακά νευρολογικά, 
μεταβολές στο επίπεδο συνείδησης

 Γαστρεντερικό: διάρροια, πυρετός, 
κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους

 Δέρμα

 Εάν CD4>300/ mm3 η νόσος συχνά 
εντοπίζεται στο αναπνευστικό 

Διάγνωση

 Ag ιστοπλάσματος (αίμα, ούρα, BAL)

 ταχεία & ευαίσθητη μέθοδος (92% στο αίμα & 100% στα    
ούρα σε γενικευμένη νόσο)

 Ανεύρεση μύκητα σε εξέταση  περιφερικού αίματος 

 Ανεύρεση μύκητα σε ιστολογική εξέταση 

 Καλλιέργεια (αίμα, μυελός, BAL) 

 θετική  >85%  σε  γενικευμένη ιστοπλάσμωση

 απαιτεί αρκετές εβδομάδες, 

 Ορολογικές εξετάσεις: μικρότερη ευαισθησία από Ag 

 ΕΝΥ 

 Αg ή Abs θετικά σε ποσοστό έως 70% (διαγνωστική εξέταση)

 πλειοκύττωση με λεμφοκ. τύπο,  λευκώματος,   σακχάρου

 χρώσεις συνήθως (-), καλλιέργεια θετική σε μικρό ποσοστό
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Παρακολούθηση ασθενών 

 Παρακολούθηση ανταπόκρισης στη θεραπεία με 
τακτικούς προσδιορισμούς τίτλου Ag στο αίμα ή ούρα

 Αύξηση τίτλου σηματοδοτεί υποτροπή

 Προσδιορισμός επιπέδων ιτρακοναζόλης 

 τυχαίο δείγμα 2 εβδομάδες μετά έναρξη θεραπείας

 επιθυμητά επίπεδα >1μg/m

 IRIS ασύνηθες σε ιστοπλάσμωση

 Άμεση έναρξη cART

Πενικιλλίωση (penicilliosis marneffei)

 Προκαλείται από το Penicillium 
marneffei

 Ενδημεί σε ΝΑ  Ασία, Ν. Κίνα, 
αρκετές περιοχές  Ινδίας

 Προ HAART: καθοριστική για AIDS 
νόσος στο 6.8% ατόμων σε 
ενδημικές περιοχές

 Σε άτομα με CD4<100/ mm3

 Μεγάλη θνητότητα εάν δεν 
χορηγηθεί εγκαίρως θεραπεία  

 Υπάρχει εποχικότητα με αυξημένη 
επίπτωση στους μήνες των  βροχών 

Κλινικές εκδηλώσεις

 Συχνότερα: πυρετός, απώλεια βάρους, γενικευμένο 
δερματικό εξάνθημα, αναιμία

 Προσβολή οποιουδήποτε οργάνου

 δερματική νόσος: πρόσωπο, άκρα, γεννητικά όργανα

 αναφορές για συμμετοχή ΚΝΣ, ήπατος

λεμφαδένων, μυελού οστών, πνεύμονα

 ηπατική πενικιλλίωση: πυρετός,

κοιλιακό άλγος, ηπατομεγαλία,  ΑLP
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Διάγνωση 

 Καλλιέργεια μύκητα σε αίμα ή 
άλλο κλινικό δείγμα

 Ιστολογική ανάδειξη Penicillium 
marneffei σε βιοψία

 Μικροσκοπική εξέταση - χρώση 
Wright- δειγμάτων δέρματος, 
μυελού οστών, βιοψία λεμφαδένα
(ενδο- & εξωκυττάριοι βασεόφιλοι 
σφαιρικοί, οβάλ ή ελλειψοειδείς            
yeast –like μικροοργανισμοί)

 Σπανίως μικροσκοπική εξέταση 
επιχρίσματος περιφερικού 
αίματος  
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Παρακολούθηση ασθενών

 Έναρξη cART

 εάν CD4<50/ mm3 : άμεση (BIII)

 εάν CD4>50/ mm3 :μετά  θεραπεία εφόδου 2 εβδ.(CIII)

 Αλληλεπιδράσεις με ARVs

 NNRTIs μειώνουν επίπεδα ιτρακοναζόλης, βορικοναζόλης 

 Ιτρακοναζόλη και βορικοναζόλη αυξάνουν επίπεδα NNRTIs & PIs

 Επίπεδα ιτρακοναζόλης (>1μg/mL)

 IRIS

 αναφορές για αποκαλυπτόμενο (unmasking type) IRIS 

 η έναρξη cART δεν πρέπει να καθυστερεί για τον φόβο πιθανού 
IRIS 

Κοκκιδιοειδομύκωση

 Οφείλεται σε δίμορφο μύκητα 
που διαβιεί στο έδαφος 

 Δύο είδη:  Coccidioides immitis 
Coccidioides posadasii

 Ενδημεί στις Νοτιοδυτικές  ΗΠΑ 
και σε περιοχές Κεντρικής και 
Νότιας  Αμερικής

 Σε άτομα με CD4<250/ mm3 

Κλινικές εκδηλώσεις 

 Εντοπισμένη πνευμονία (σε CD4>250/ mm3 )

 πυρετός, βήχας, θωρακικό άλγος.  Δ/Δ: πνευμονία κοινότητας

 clues: ενδοθωρακική λεμφαδενοπάθεια, διηθήσεις άνω λοβών, 
νυκτερινοί ιδρώτες,  ηωσινοφιλία

 Διάχυτη πνευμονία 

 πυρετός, δύσπνοια. Δ/Δ :PCP

 σοβαρή υποξαιμία, συχνά αρνητικά τα αρχικά ορολογικά test 

 καλλιέργειες αναπνευστικών εκκρίσεων θετικές σε  <7 ημέρες

 Εξωπνευμονική νόσος 

 ΚΝΣ

 οστά, αρθρώσεις

 Θετικές ορολογικές εξετάσεις χωρίς ενδείξεις εντοπισμένης νόσου
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Διάγνωση

 Ανάπτυξη μύκητα σε καλλιέργεια 

 αίματος: σε μικρό ποσοστό ασθενών με διάχυτη πνευμονική νόσο

 ΕΝΥ:  <1/3 ασθενών με μηνιγγίτιδα

 σε αντίθεση με άλλους ενδημικούς μύκητες αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα 
σε 37οC σε συνήθη υλικά ( αιματούχο άγαρ)

 κίνδυνος για το προσωπικό εργαστηρίου (εισπνοή αρθροκονιδίων) 

 Ανεύρεση Coccidioides σε ιστολογική εξέταση 

 Θετικές ορολογικές εξετάσεις 

 Προσδιορισμός κοκκιδιοειδικού Ag 

 σε ούρα, αίμα ,ΕΝΥ και άλλα σωματικά υγρά

 χρήσιμο στη διάγνωση εξωθωρακικής γενικευμένης νόσου

 υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στο ΕΝΥ σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας

Πρωτογενής προφύλαξη

 Πρωτογενής προφύλαξη δεν συνιστάται (ΑΙΙΙ)

 Ορολογικός έλεγχος 1 ή 2 φορές τον χρόνο σε άτομα 
που ζουν ή έχουν ζήσει ή ταξιδέψει σε ενδημικές 
περιοχές

 εάν θετικός έλεγχος: διερεύνηση για πιθανή ενεργό νόσο 

 εάν αποκλεισθεί η ενεργός νόσος: σύσταση για φλουκοναζόλη 
400mg/ημέρα σε CD4<250 (AIII)

 Σε μη ενδημικές περιοχές δεν συνιστάται ορολογικός 
έλεγχος
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Παρακολούθηση ασθενών

 Προσδιορισμούς τίτλου Abs (CF) για έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπεία

 κάθε 12 εβδομάδες

 αύξηση τίτλου υποτροπή ή επιδείνωση νόσου 

 απαιτεί άμεση επαναξιολόγηση ασθενούς

 IRIS ασύνηθες / δεν συνιστάται  καθυστέρηση στην έναρξη cART(ΑΙΙΙ)

 Αλληλεπιδράσεις αζολών με ARVs /επίπεδα φαρμάκων

 Θεραπευτική αποτυχία σε φλουκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη

 iv αμφοτερικίνη σε σοβαρή νόσο

 ποσακοναζόλη ή βορικοναζόλη σε ηπιότερη νόσο

 Παρακολούθηση (κλινική, ακτινογραφική, ορολογική) κάθε 3-6 μήνες 
κατά τη διάρκεια και μετά τη διακοπή της θεραπείας 
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Βακτηριακές λοιμώξεις 
σε HIV οροθετικούς 

ασθενείς

Βησσαρία Σακκά
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

ΕπιμελήτριαA’ ΕΣΥ
Γ’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα 

Λοιμώξεων
ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
Σχέσεις «οργής» και «αγάπης»

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

Αίτια πνευμονικών διηθημάτων 
λοιμώδους αιτιολογίας

 Βακτηριακά (60%)
 Χωρίς ανεύρεση παθογόνου, αλλά με 

ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή αγωγή

 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 Μυκοβακτηρίδια (18%)

 Pneumocystis jirovecii (20%)
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Βακτηριακή πνευμονία και ΧΑΠ τα πιο συχνά πνευμονικά 
νοσήματα σε HIV+ ασθενείς μετά την εισαγωγή της HAART 

Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183(3): 388–395.

 Βακτηριακές πνευμονίες
HIV+ 28.0 (95% CI: 27.2–28.8) 

HIV- 5.8 (95% CI, 5.6–6.0) 

(P < 0.001).

 PCP
HIV+ 9.9 (95% CI, 9.4–10.3) 

HIV- 0.02 (95% CI, 0.009–0.03) 

(P < 0.001). 

 TB
HIV+ 4.5 (95% CI, 4.2–4.8) 

HIV- 0.6 (95% CI, 0.5–0.6) 

(P < 0.001).

Επίπτωση πνευμονικών νοσημάτων ανά 
1000 ασθενείς-έτη αναλόγως HIV.

Crothers K, et al. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2011;183:388-395.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

 AIDS-defining νόσος (≥2 επεισόδια/έτος)

 Η πιο συχνή λοίμωξη σε HIV (+) (60% διηθημάτων λοιμώδους 
αιτιολογίας)

 Η επίπτωση βακτηριακής πνευμονίας x 5 σε HIV+
 x 10 για πνευμονιοκοκκική νόσο (συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας)

 x 100 ο κίνδυνος πνευμονιοκοκκικής σηψαιμίας

 Πιο συχνές οι υποτροπές (33%)

 Συνύπαρξη PCP σε ποσοστό 13%

 Αποτέλεσμα ανοσολογικής διαταραχής σε πολλαπλά επίπεδα

 TMP/SMX δεν προστατεύει επαρκώς

 Μειωμένη απάντηση σε εμβόλιο πνευμονιοκόκκου

 ART ελαττώνει τον κίνδυνο (45%), αλλά όχι στα επίπεδα των HIV (-)

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

 ART ελαττώνει τον κίνδυνο (45%), αλλά όχι στα επίπεδα των HIV (-)

 Η επίπτωση της βακτηριακής πνευμονίας μειώθηκε από 22,7 
επεισόδια ανά 100 άτομα-έτη στην εποχή προ ART, σε 9,1 επεισόδια 
ανά 100 άτομα-έτη μετά από το 1997.

MMWR. CDC surveillance summaries. Apr 16 1999;48(2):1-22.
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

Hirschtick RE, et al. N Engl J Med. 1995 Sep 28;333(13):845-51.

 Μπορεί να συμβεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο της HIV 
λοίμωξης, αλλά η συχνότητα 
εμφάνισης είναι αντιστρόφως 
ανάλογη των CD4 

 80% περιπτώσεων με CD4 < 
400/μL

 μέση τιμή CD4: 200/μL

Παράγοντες Κινδύνου για 
Βακτηριακή Πνευμονία 

Hirschtick RE, et al. N Engl J Med. 1995 Sep 28;333(13):845-51.

 Παράγοντες Κινδύνου 
 Χαμηλά CD4 (< 300/μL →

υποτροπιάζουσα) 

 Κάπνισμα (x 2-5 φορές)

 IVDU

 Κατάχρηση αλκοόλ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 Streptococcus pneumoniae: το πιο συχνό αίτιο (40%)
 Βακτηριαιμία πιο συχνή (> 50%)

 Υποτροπές πιο συχνές (10-25%)

 Haemophilus influenza (10-15%)
 Μπορεί να προκαλέσει υποξεία νόσο με διάχυτα διάμεσα 

διηθήματα, όπως η PCP (30%)

 Staphylococcus aureus (3ο πιο συχνό αίτιο)
 Πιο συχνό σε IVDU

 Gram (-) (Enterobactericae, Pseudomonas)
 Pseudomonas σε ουδετεροπενία, προηγούμενη αντιβιοτική 

θεραπεία, βρογχεκτασίες, κορτιζόνη και CD4  50/μL

 Pseudomonas: τάση για χρόνιο αποικισμό και υποτροπή (25-
85%)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παράλληλα με την εμπειρική θεραπεία για τα πιο πιθανά αίτια

 Α/α θώρακα 
 Δεν υπάρχουν παθογνωμονικά ευρήματα

 Γενική αίματος
 Σε ουδετεροπενία κάλυψη για Pseudomonas aeruginosa

 Aπόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων > 1750 κύτταρα: 96% 
προγνωστική αξία για CD4 > 100/μL

 LDH
 Σημασία για PCP (υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για PCP)

 Καλλιέργειες αίματος
 Μεγαλύτερη συχνότητα βακτηριαιμίας

 Ag πνευμονιοκόκκου και Legionella στα ούρα

 Εξέταση πτυέλων
 Σημασία για βακτηριακή πνευμονία και TB

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε μη ανταπόκριση στην αρχική αντιμικροβιακή αγωγή σε 48-72 ώρες

 Προκλητά πτύελα (επαγωγή με εισπνοή 3% υπέρτονου 
αλατούχου) για χρώση για PCP, AFB & καλλιέργεια

 CT/High-resolution CT

 Βρογχοσκόπηση με BAL ± διαβρογχική βιοψία

 Παρακέντηση πλευριτικού υγρού ± βιοψία υπεζωκότα

 Βιοψία (διαβρογχική, διαθωρακική, μεσοθωρακοσκόπηση, VATS, 
ανοικτή)

 Δείγματα εξωπνευμονικά

Να προσπαθούμε για αιτιολογική διάγνωση
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Πύκνωση ΑΡ κάτω λοβού –
Βακτηριαιμική πνευμονιοκοκκική
πνευμονία

Παρόμοια κλινική εικόνα με αυτή σε 
HIV-

Ακτινολογική εικόνα

 Πυκνώσεις
 Διάσπαρτες 

λοβώδεις

 Τμηματικές

 Διάμεσες διηθήσεις

 Κοιλότητες
 IVDU

 Gram(-)

Πύκνωση ΔΕ μέσου λοβού
5 ημέρες αργότερα – κοιλότητα & 
πλευριτική συλλογή

Σε κάποιες περιπτώσεις ταχύτερη εξέλιξη σε επιπλοκές 
(κοιλότητα, παραπνευμονική συλλογή, εμπύημα)

Πνευμονιοκοκκική βακτηριαιμική πνευμονία

Νεκρωτική πνευμονία με κοιλότητα από Staph. aureus
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Σηπτικά έμβολα σε ασθενή με Gram(-) σηψαιμία

Πρόγνωση

 Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες:
 CD4 < 100/μL αυξάνει x6 θνητότητα

 Αρχική ακτινολογική εικόνα (πλευριτική συλλογή, κοιλότητες, >1 
λοβοί)

 Ακτινολογική επιδείνωση υπό θεραπεία

 Shock

 CURB 65 μπορεί να μην είναι επαρκές

 Pneumonia Severity Index (PSI) πιθανόν πιο αξιόπιστο
 σε συνδυασμό με CD4

Cordero E et al,Am J Respir Crit Care Med 2000

Θεραπεία
 Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σύμφωνα τις κατευθυντήριες οδηγίες

 Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη ή αμπικιλλίνη /σουλμπακτάμη + αζιθρομυκίνη ή 
κλαριθρομυκίνη

 Αναπνευστική κινολόνη (moxifloxacin ή levofloxacin)

 Κάλυψη για Pseudomonas σε 
 ουδετεροπενία, 

 προηγούμενη αντιμικροβιακή θεραπεία, νοσηλεία σε νοσοκομείο

 βρογχιεκτασίες, αιμοκάθαρση

 κορτικοειδή

 CD4  50/μL

 Κάλυψη για S. aureus (community-acquired MRSA) 
 vancomycin ή linezolid σε

 IVDU

 Πρόσφατη γρίππη

 Βαριά νεκρωτική πνευμονία
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Προφύλαξη

 Επί προφυλάξεως για PCP (TMP/SMX) ή/και MAC (μακρολίδες) 
παρέχεται μερική προστασία
 Λοίμωξη από ανθεκτικό στέλεχος

 Ετήσιος εμβολιασμός για γρίπη
 Αποφυγή δευτερογενών πνευμονιών

 Εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου

 Σε άτομα χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό
 1 δόση PCV13  ακολουθούμενο από:

 Σε CD4 ≥200 /μL: PPV23 χορηγούμενο ≥8 εβδομάδες μετά το
PCV13

 Σε CD4 <200/μL: PPV23 χορηγούμενο ≥8 εβδομάδες μετά το
PCV13 ή όταν τα CD4 αυξηθούν σε >200/μL. Επανάληψη  1 
δόσης μετά 5 έτη

 Προηγούμενος εμβολιασμός με PPV23
 1 δόση PCV13, χορηγούμενη ≥1 χρόνο μετά το PPV23

Μειωμένη απάντηση 
σε CD4 <200cells/μL

Nocardia (0,2-2%)

 Επίπτωση > 140  γενικό πληθυσμό

 Σε έδαφος  κυτταρικής ανοσίας (CD4  50/μL)

 Ασθενώς οξεάντοχο, Gram(+), με διακλαδώσεις

 Υποξεία-χρόνια νόσος, κυψελιδικά διηθήματα (74%), οζώδη 
διηθήματα-κοιλότητες (32%), μονήρεις μάζες, πλευριτική συλλογή, 
λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, συχνή συμμετοχή άνω λοβών, 
παρόμοια με TB

 Δυνατόν να εκληφθεί ως TB, μύκητας, κακοήθεια

 Διάσπαρτη νόσος με συμμετοχή ΚΝΣ, δέρματος

 Απεικόνιση ΚΝΣ σε όλους τους ασθενείς με πνευμονική νοκαρδίωση

 Προφύλαξη για PCP με TMP/SMX προστατεύει μερικώς

 Θεραπεία παρατεταμένη

 TMP/SMX, αμικασίνη, ιμιπενέμη, κεφτριαξόνη

 Εντοπισμένη πνευμονική και διάσπαρτη νόσο
 Δυνατόν να εκληφθεί ως στοματική χλωρίδα στα πτύελα 
 Ασθενώς οξεάντοχο
 Χρόνια πνευμονία με παραγωγικό βήχα  αιμόπτυση
 Κοιλότητες, πλευριτική συλλογή
 Βακτηριαιμία συχνή (50%)
 Θεραπεία: παρατεταμένη και συνδυαστική

Rhodococcus equi (Gram(+) βακτηρίδιο)
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EΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Eντερικές λοιμώξεις

 Salmonella spp(X20-100 φορές συχνότερη)

 Shigella spp X7φορές (MSM)

 Campylobacter jejuni X39 φορές (MSM)

 Διάγνωση
 Καλλιέργειες κοπράνων

 Καλλιέργειες αίματος (συχνή βακτηριαιμία)

Λοιμώξεις από είδη Salmonella

 3 κλινικά σύνδρομα
 Αυτοπεριοριζόμενη γαστρεντερίτιδα

 Εμπύρετη βαριά αιμορραγική γαστρεντερίτιδα

 Σαλμονελλική βακτηριαιμία

 Βακτηριαιμία 
 Συχνή ανεξαρτήτως βαρύτητας κλινικής εικόνας 

 Ανάλογη του βαθμού της ανοσοκαταστολής

 Μη τυφοειδικά στελέχη  (ένδειξη ελέγχου HIV
αντισωμάτων σε μη γνωστή HIV λοίμωξη)

 Υποτροπές 45% χωρίς κατασταλτική αγωγή
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Λοιμώξεις από είδη Salmonella -
Θεραπεία

 Ciprofloxacin IV ή po (AIII),

 εναλλακτικά λεβοφλοξασίνη ή μοξιφλοξασίνη (BIII)

 Διάρκεια
 CD4>200, 7-14 ημέρες / βακτηριαιμία 14 ημέρες

 CD4<200, 2-6 εβδομάδες

 Προσοχή για υποτροπή
 βακτηριαιμία

 εντοπισμένη λοίμωξη

 Δευτερογενής προφύλαξη; σε
 υποτροπιάζουσα βακτηριαιμία

 υποτροπιάζουσα γαστρεντερίτιδα

 CD4<200 και σοβαρή διάρροια

 Ρόλος HAART

Λοιμώξεις από Shigella και
Campylobacter

 Συχνά βακτηριαιμικές

 Βαρύτερη κλινική εικόνα από τους ανοσοεπαρκείς

 Θεραπεία Shigella
 Ciprofloxacin για 7-10 ημέρες (AIII)

 Προσοχή ανθεκτικά στελέχη (ταξίδια, άστεγοι, MSM)

 Εναλλακτικά TMP/SMX (7-10 ημέρες) ή Αζιθρομυκίνη (5 ημέρες)

 Επί βακτηριαιμίας για 14 ημέρες (BIII)

 Σε υποτροπιάζουσες μορφές παράταση θεραπείας για 6 εβδομάδες, 
ιδίως σε CD4<200 (BIII)

 Θεραπεία Campylobacter
 Ciprofloxacin ή αζιθρομυκίνη για7ημέρες

 Επί βακτηριαιμίας προσθήκη αμινογλυκοσίδης για 14 ημέρες

 Σε υποτροπές, ιδίως σε CD4<200, αγωγή για 2-6 εβδομάδες

Βακτηριακή αγγειωμάτωση
Bartonella hensellae, Bartonella quintana

 Έκθεση σε γάτες- ψύλλους (B. hensellae), ψείρες (B. quintana)
 CD4<50/mm3

 Κλινικές εκδηλώσεις
 Δερματική μορφή (ΔΔ σάρκωμα Kaposi)
 Οστική προσβολή
 Ηπατική πελίωση (αγγειωματώδεις μάζες ήπατος/σπληνός)
 Αιματογενής διασπορά (πυρετός- απώλεια βάρους)

 Διάγνωση 
 Ιστολογική (χρώση αργύρου Warthrin-Starry)
 Ορολογικός έλεγχος +/-
 Καλλιέργεια σε διοξείδιο (>3εβδομάδες)

 Θεραπεία
 Ερυθρομυκίνη, ή δοξυκυκλίνη - Αγωγή 3 μήνες 
 Άλλες μακρολίδες, κινολόνες (εναλλακτικά)
 Επί υποτροπής μακροχρόνια δευτερογενής προφύλαξη (έως 

CD4>200/mm3 x>6 μήνες)
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Παθολογοανατομικό παρασκεύασμα σπληνός: 

πολυάριθμα βακτήρια Β. henselae

οζώδεις βλάβες, κεγχροειδούς-τύπου (μερικές από τις 
μεγαλύτερες ήταν νεκρωτικές, ενώ άλλες περιείχαν 
αιμορραγικά στοιχεία).

Ιστολογικά ευρήματα: βακτηριακή αγγειωμάτωση, 
βακτηριακή πελίωση, και κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις.

Υπολογιστική τομογραφια ενός ασθενή 
με βακτηριακή αγγειωμάτωση και ηπατική 
συμμετοχή 

Απουσία ενίσχυσης των πολλαπλών 
βλαβών → ενδεικτική με κοκκιωματώδη
φλεγμονή

Slater L et al. Arch Intern Med. 1992;152:602-606.) 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Επιδημιολογία

 ~1/3 από 34 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV παγκοσμίως 

έχει μολυνθεί με λανθάνουσα φυματίωση. 

 Η φυματίωση είναι η πιο συχνή πρώτη κλινική εκδήλωση μεταξύ των 

ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία. 

 ~1,1 εκατομμύρια νέα κρούσματα φυματίωσης σε HIV+ άτομα σε παγκόσμιο 

επίπεδο

 79% των ασθενών ζουν στην υποσαχάρια Αφρική.

 ~430 000 θάνατοι (25% των θανάτων) των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV 

αποδίδεται σε φυματίωση η οποία είναι η κύρια αιτία θανάτου.

 ~310 000 περιπτώσεις MDR-TB μεταξύ των ασθενών με πνευμονική 

φυματίωση

WHO, Global TB Report 2011
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Εκτιμώμενος επιπολασμός του ιού HIV σε 
νέες περιπτώσεις φυματίωσης

WHO, Global TB Report 2011

1.100.000 TB / HIV περιπτώσεις και 430 000 θάνατοι

Στην Αφρική:
50% των ατόμων με HIV 

αναπτύσσουν φυματίωση,
80% με φυματίωση είναι 

θετικοί στον ιό HIV

41 TB/HIV High Burden Countries 

12. Vietnam
13. Kenya
14. Tanzania
15. Uganda
16. Brazil
17. Mozambique
18. Thailand
19. Myanmar
20. Zimbabwe
21. Cambodia
22. Afghanistan

Countries in bold are also HBC for TB; Data source: WHO Global TB Report 2011

1 Angola 15 Ethiopia 29 Rwanda

2 Botswana 16 Ghana 30 Sierra Leone

3 Brazil 17 Haiti 31 South Africa

4 Burkina Faso 18 India 32 Sudan

5 Burundi 19 Indonesia 33 Swaziland

6 Cambodia 20 Kenya 34 Thailand

7 Cameroon 21 Lesotho 35 Togo

8 Ctrl African Rep 22 Malawi 36 Uganda

9 Chad 23 Mali 37 Ukraine

10 China 24 Mozambique 38 UR Tanzania

11 Congo 25 Myanmar 39 Viet Nam

12 Cote d’Ivoire 26 Namibia 40 Zambia

13 Djibouti 27 Nigeria 41 Zimbabwe

14 DR Congo 28 Russia

Τι Γίνεται στην Ελλάδα;
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Οι εισπνεόμενοι βάκιλλοι 
συναντούν τα κυψελιδικά μακροφάγα  

Πολλαπλασιάζονται εντός των μακροφάγων 
και μεταφέρονται στους λεμφαδένες 

και σε άλλα όργανα. 

Ανάπτυξη κυτταρικής ανοσίας 
περορισμός της λοίμωξης.

Λανθάνουσα φυματική λοίμωξη

Αδυναμία ανάπτυξης κυτταρικής
ανοσίας 

Εξέλιξη από λανθάνουσα
φυματική λοίμωξη σε 

Mεταπρωτογενή φυματίωση, 10%

Ταχεία εξέλιξη σε Πρωτογενή
φυματίωση

Οι HIV+ ασθενείς είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης
φυματίωσης τόσο πρωτογενούς - ενεργοποίησης παλαιάς καθώς
και εμφάνισης 2ου επεισοδίου από νέα μόλυνση

Οι HIV+ ασθενείς έχουν 21-34 φορές περισσότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν ενεργό νόσο της φυματίωσης από ό, τι τα άτομα χωρίς
HIV.

Ετήσιος κίνδυνος 3-16% σε οροθετικούς ασθενείς με θετική
Mantoux σε σχέση με 5-10% του συνολικού δια βίου κινδύνου για
τους οροαρνητικούς ασθενείς.

Ο διά βίου κίνδυνος εμφάνισης ενεργού φυματίωσης είναι 30-50%,

Η ΗΙV λοίμωξη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για επιτάχυνση της
προόδου της φυματίωσης ιδιαίτερα σε ασθενείς με XDR φυματίωση

Η ART μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης σε
PLWHA

Φυματίωση και HIV 
Αλληλεπιδράσεις

ΝΕJM 1999;340:367-373, ΝΕJM 2004;350:2060, 
Lancet 2006; 368:1575

Πρακτικά

• Η HIV λοίμωξη είναι ο πιο 
ισχυρός παράγοντας κινδύνου 
για ανάπτυξη φυματιώσεως
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H Φυματίωση έχει δυσμενή επίδραση στην HIV λοίμωξη και
συσχετίζεται με σημαντική αύξηση του HIVRNA, του κίνδυνου
εξέλιξης της HIV νόσου και της θνητότητας σε σύγκριση με CD4-
matched, HIV + controls.

Αλληλεπιδράσεις

2 μηχανισμοί

1. Ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος προσφέροντας 
περισσότερα CD4 στον ιό HIV

2. Σε αύξηση των υποδοχέων HIV CCR5 και CXCR4

• Συνήθως επιτυγχάνεται ελάττωση του HIVRNA με την επιτυχή 
θεραπεία της ΤΒ Clin Exp Immunol 2001;123:233

J Acquir Immune Defic Syndr 2005;39:265
AIDS. Sep 12 2008;22(14):1869-1873.
J Infect Dis. Nov 1 2004;190(9):1677-1684.

Κίνδυνος Ανάπτυξης ΤΒ σε HIV Θετικούς 
Ασθενείς Ανάλογα με τον Αριθμό των CD4

Προοπτική μελέτη 1130 ασθενών ΗIV + χωρίς AIDS: 

31 ανέπτυξαν ΤΒ, 0,7/100 Α-Ε

 CD4< 200 1.2 περιπτώσεις ΤΒ/100 Α-Ε

 CD4> 200          0.5 περιπτώσεις ΤΒ/100 Α-Ε

Markowitz N. Ann Intern Med 1997; 126: 123-32

Κίνδυνος Ανάπτυξης ΤΒ σε HIV Θετικούς 
Ασθενείς Ανάλογα με το Ιικό Φορτίο

ΤΒ Μάρτυρες P-value

CD4 295 297

Αρχικό VL 4.73 4.24 0.003

Τελικό VL 5.02 4.34 <0.001

Day JH JID 2004; 190: 1677-84

 Το ιικό φορτίο είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη ΤΒ 
ανεξάρτητος από τον αριθμό των CD4 

 Η ΤΒ συντελεί στην αύξηση του ιικού φορτίου και πιθανόν στην 
εξέλιξη της HIV λοίμωξης
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 Ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΤΒ κατά 70-90%
αλλά δεν τον εξαλείφει και παραμένει υψηλότερος σε
σχέση με τον γενικό πληθυσμό

 17.142 ασθενείς naïve χωρίς AIDS, παρακολούθηση
για 3 χρόνια μετά την έναρξη HAART σε Ευρώπη και Β.
Αμερική
 173 ΤΒ, συχνότητα 4,69 περιπτώσεις ΤΒ/100 Α-Ε

 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης ΤΒ
 CD4 < 200 και ειδικά <50 baseline

 CD4 < 200 και ειδικά <50 μετά 6 μήνες HAART

 HIVRNA > 400 c/ml μετά 6 μήνες HAART

Αλληλεπιδράσεις
Επίδραση της ΗΑΑRT

Clin Inf Dis 2005; 41:1772–82

Αλληλεπιδράσεις
Επίδραση της ΗΑΑRT

 Οι ασθενείς σε HAART τείνουν να έχουν πιο 

κλασσικές Α/α

 Ελαττώνεται το ποσοστό των ψευδώς (-) 

Mantoux

 Μειώνεται η θνητότητα

 IRIS

J Acquir Immune Defic Syndr 2001;26:326

● Εικόνα σαν non HIV 
● Συνήθως πνεύμονες
● Άνω λοβούς ±

κοιλοποίηση
● Πιο συχνή η 

εξωπνευμονική μορφή 
αλλά κλινικά όπως των 
non HIV

M. Tuberculosis – Κλινική εικόνα
Βαθμός ανοσοκαταστολής

• Συχνότερη η 
εξωπνευμονική και η 
διάσπαρτη κεγχροειδής 
μορφή 

● Άτυπη 
συμπτωματολογία
θωρακικό άλγος 
νυχτερινοί ιδρώτες
παραγωγικός βήχας
πυρετός
απώλεια βάρους
αιμόπτυση
λεμφαδενοπάθεια
οργανομεγαλία
διόγκωση αρθρώσεων

● Σοβαρή συστηματική 
νόσος με υψηλό 
πυρετό και σημεία 
σήψεως

● Διηθήματα μέσων-κάτω 
λοβών ή 

● Κεγχροειδής εικόνα
● ΌΧΙ Κοιλοποίηση
● Σπάνια κοκκιώματα
● Άμεση χρώση + με 

φυσιολογική Α/α 
θώρακος

● Κεγχροειδής:
κ/ες αίματος + 50-60%, 
80% παθολογική Α/α 

θώρ.,
25% Mantoux +

CD4 > 350mm3 CD4 < 200mm3 CD4 < 50mm3
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 Πριν την εμφάνιση της HIV λοίμωξης 85% πνευμονική ΤΒ

 Η εξωπνευμονική μορφή είναι πιο συχνή σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό και εξαρτάται από το βαθμό ανοσοκαταστολής και τον
αριθμό των CD4 κυττάρων (36% vs 12% σε μια μελέτη)

 Οι πιο συχνές εστίες εξωπνευμονικής εντόπισης:
 Αίμα (+ 50% κ/ες αίματος σε CD4<100)

 Εξωθωρακικοί λεμφαδένες (τράχηλος 84%, μασχάλες 18%)

 Μυελός οστών

 Ουροποιητικό

 ΚΝΣ

 Πιο συχνή η ανάπτυξη πλευριτικής συλλογής σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό (11% vs 6%)

M. Tuberculosis – Κλινική εικόνα -
Σημεία 

Am Rev Respir Dis 1993;148:1292
Chest 1997;112:393
Am J Respir Crit Care Med 2000;161:1376
Clin Inf Dis 2004; 38:199–205

Οι HIV+ Ασθενείς με ΤΒ είναι περισσότερο 
μολυσματικοί από τους HIV- ;

 Σε μεταανάλυση 10.714 ατόμων που είχαν έλθει σε

επαφή με HIV+ και HIV- αρνητικούς ασθενείς που

έπασχαν από ΤΒ

 Ο επιπολασμός θετικής PPD και ενεργού ΤΒ ήταν ο

ίδιος σε αυτούς που είχαν έλθει σε επαφή με HIV+ και

HIV-

Cruciani M CID 2001; 33:1922-30

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης

 Όλοι οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV θα πρέπει να 
αξιολογούνται για φυματίωση κατά την αρχική διάγνωση του HIV 
και κατά την διάρκεια της παρακολούθησης.

 Έλεγχος για HIV θα πρέπει να γίνεται σε κάθε νέα περίπτωση TB.

 Τα άτομα με αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για LTBI που έχουν 
προχωρημένη λοίμωξη HIV (CD4 <200/mm3) και καμία ένδειξη για 
την έναρξη εμπειρικής θεραπείας LTBI θα πρέπει να 
επανελέγχονται όταν θα αρχίσουν ART και θα επιτευχθεί άνοδος 
CD4 κυττάρων ≥200/ mm3. 

 Ετήσια εξέταση για LTBI συνιστάται μόνο για τους ασθενείς οι 
οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λόγω επανειλημμένης ή 
συνεχιζόμενης έκθεσης με άτομα με ενεργή ΤΒ.

See TB ---- think HIV

See HIV --- think TB!
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Mantoux - TST

χαμηλή ειδικότητα 56%–95%)

Θετική θεωρείται αν ≥ 5 mm.

μόνο στο 47% έως 65% των ασθενών 

ολοκλήρωση ελέγχου

Interferon-gamma release assays 

(IGRAs)

Υψηλή ειδικότητα 92%–97%

Αρνητική προγνωστική αξία: 98,2%

Θετική προγνωστική αξία για διάγνωση 

ενεργού φυματιώσεως: 86%

M. tuberculosis – Screening

Am J Respir Crit Care Med. 2007;175(7):737-742.
BMC Infect Dis. 2009;9:15 Clin Exp Immunol. 2007, 150:238-44

Χαμηλά ποσοστά συμφωνίας

<28%

M. tuberculosis – Screening

 CD4 + <100/ mm3→ 16,1% απροσδιόριστη QFT (p = 0.007), λόγω 

αδυναμίας επαρκούς ανταπόκρισης στο θετικό μάρτυρα. Σχετικός 

κίνδυνος για απροσδιόριστο αποτέλεσμα 4,24 (95% CI, 1,55 -

11,61 P = 0,003) σε σύγκριση με CD4 + ≥ 100 / mm3.

 Οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα με TST ή IGRA αξιολογείται και 

θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχύτατη αξιολόγηση για το ενδεχόμενο 

ενεργού φυματίωσης.

Am J Respir Crit Care Med. 2007;175(7):737-742.
BMC Infect Dis. 2009;9:15

• Κλινική εικόνα

• Mantoux 

• A/a Θώρακος

• C/T Θώρακος

• C/T άλλης ύποπτης εστίας

• Σπινθηρογράφημα με Ga 67

• Κ/ες από κάθε πιθανή εστία: Πτύελα, ούρα, γαστρικό, αίμα, μυελός 

• Ιστολογικά δείγματα

M. Tuberculosis – Διάγνωση
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M. Tuberculosis - Απεικονιστικά

Τα ακτινολογικά ευρήματα στην 

πνευμονική ΤΒ καθορίζονται από

από την ανοσολογική κατάσταση 

του ξενιστή και όχι από το εάν είναι

πρωτογενής ΤΒ ή ενεργοποίηση

παλαιάς λοίμωξης 

Geng E. et al. JAMA 2005; 293:2740

M. Tuberculosis
Απεικονιστικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ

Ακτινολογικά Ευρήματα σε HIV Θετικούς 
Ασθενείς με Φυματίωση

Radiology 1994; 193:115-119
CID 1995; 20:652

 Διαγνωστικά μπορεί να συνεισφέρει 
τόσο η αξονική τομογραφία όσο και 
το σπινθηρογράφημα με Ga67
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M. Tuberculosis – Κ/ες

Δείγμα από κάθε πιθανή εστία

Άμεση χρώση
Καλλιέργεια
Ιστολογική

PCRΚαλλιέργειες αίματος SOS + 15%

Ευαισθησία άμεσης χρώσης και κ/ας σε προχωρημένη 
ανοσοκαταστολή μπορεί να είναι αρνητικές

 Ευαισθησία εξωπνευμονικών δειγμάτων

Χρυσός κανόνας: η κ/α πτυέλων 
(3 δείγματα)

 Δεν διαφέρει από αυτή του κοινού πληθυσμού

 Σχήματα άμεσης επιτηρούμενης θεραπείας αν προβλέπεται ελλιπής 
συμμόρφωση 

(DOT - Directly Observed Treatment)

M. Tuberculosis – Θεραπεία

4πλό x 2 μήνες 
Ριφαμπικίνη ή 
ριφαμπουτίνη

ισονιαζίδη 
εθαμβουτόλη 
πυραζιναμίδη



2πλό x 4-7 μήνες 
Ριφαμπικίνη ή ριφαμπουτίνη 

ισονιαζίδη

2πλό x 10 μήνες αν: 
Kεγχροειδής μορφή

Μηνιγγίτις
Οστά-αρθρώσεις

Am J Respir Crit Care Med 2003; 167:603
DHHS Guidelines 2016

Παράταση της δεύτερης φάσης θεραπείας για 3 επιπλέον μήνες:
• Kοιλότητα
• Θετικές καλλιέργειες πτυέλων κατά το τέλος της πρώτης φάσης 
θεραπείας (HIV, εκτεταμένη πνευμονική νόσος)

M. Tuberculosis – Θεραπεία

 ΤΒ/HIV ασθενείς με CD4<100 δεν πρέπει να λαμβάνουν 
θεραπευτικά σχήματα άπαξ ή δις εβδομαδιαίως.

 Καθημερινή θεραπεία κατά την πρώτη φάση

 Καθημερινή ή τρις εβδομαδιαίως θεραπεία κατά τη 
δεύτερη φάση
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Συμπεράσματα από την βιβλιογραφία

 Τα 6μηνιαία θεραπευτικά σχήματα απαιτούν την χορήγηση RIF και 

PZA. 

 Άνευ INH η ΤΒ δύναται να θεραπευθεί με 6μηνιαίο σχήμα.

 Η χορήγηση της PZA πέραν των 2 μηνών δεν προσδίδει επιπλέον 

όφελος.

 Η απουσία RIF από το θεραπευτικό σχήμα απαιτεί διάρκεια 

θεραπείας τουλάχιστον 12 μηνών.

 Η απουσία PZA από το θεραπευτικό σχήμα απαιτεί διάρκεια 

θεραπείας τουλάχιστον 9 μηνών.

M. Tuberculosis – Θεραπεία

 Ηπατοτοξικότητα: Ισονιαζίδη, Ριφαμπικίνη, Πυραζιναμίδη

Προσοχή σε 3πλασιασμό των τιμών  τροποποίηση

 Οπτική Νευρίτιδα : Εθαμβουτόλη

 Υπερουριχαιμία: Πυραζιναμίδη

M. Tuberculosis – Θεραπεία

Παρακολούθηση ανά μήνα ανταπόκρισης στη θεραπεία

Αν (+) Κ/ες μετά 4 μήνες αγωγής

Αν (-) Κ/ες για 2 συνεχείς μήνες

ΑΠΟΤΥΧΙΑ:

ΕΠΙΤΥΧΙΑ:

Παράγοντες Κινδύνου για 
Υποτροπή μετά τη Θεραπεία

Baltimore City Health Dpt 1993-2001, 407 Ασθενείς με 

καλλιέργεια+ (27% HIV+)

 Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή

 Κοιλότητα στην CXR

 Καλλιέργεια θετική 2 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας

 Χαμηλός αριθμός CD4 (51 versus 138) 

Nettles RE CID 2004; 38: 731-6
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Επανεμφάνιση ΤΒ σε HIV+ Ασθενείς μετά το 
Τέλος της Θεραπείας

Υποτροπή ή Νέα Λοίμωξη;

Πρόσφατη ΤΒ Λοίμωξη ή Ενεργοποίηση 
Παλαιάς

Karonga District, Malawi: 1995-2003

 Επιπολασμός HIV: 13%

 DNA fingerprinting του 83% των απομονωθέντων στελεχών M. 
tuberculosis

 60% των περιπτώσεων ΤΒ οφείλονταν σε νέα λοίμωξη και το 40% 
σε αναζωπύρωση

 Αναγνώριση νέων περιπτώσεων ΤΒ-Θεραπεία

Σε περιοχές όπου ο επιπολασμός της νόσου είναι υψηλός, 

επανεμφάνιση ΤΒ μετά το τέλος της θεραπείας οφείλεται 

συνήθως σε νέα λοίμωξη και όχι σε υποτροπή

Van Rie NEJM 1999; 341: 111-4
Glynn JR JID 2005; 192: 480-7
Sonnerberg P. Lancet 2001; 358: 1687

Θεραπεία Λανθάνουσας 
ΤΒ Λοίμωξης

 Ενδείξεις
 Mantoux+  ≥ 5 mm ή Θετικό IGRA

 Κάθε HIV οροθετικό άτομο σε στενή επαφή με κάποιον που 
έχει μεταδοτική φυματίωση

 Έλεγχος για ενεργό φυματίωση

 Σχήματα
 INH 300 mg PO daily (AII), ή 900 mg PO BIW (by DOT)

(BIII), x 9 μήνες (+ πυριδοξίνη)

 Rifampin 600 mg PO daily ή Rifabutin (δόση αναλόγως 
ART) x 4 μήνες (BIII)

Σε HIV + ασθενείς , η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης μειώνει τον 
κίνδυνο νόσου φυματίωσης κατά 62% και τον κίνδυνο θανάτου κατά 26%.
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 Αντοχή στην ισονιαζίδη και στη ριφαμπικίνη

J Inf Dis 2007; 196:S86–107

Πολυανθεκτική ΤΒ

1. Χώρα προέλευσης

2. Πρόσφατο ταξίδι σε χώρα  κινδύνου

3. Έκθεση σε ανθεκτική ΤΒ

4. IV χρήση ουσιών

5. Προηγούμενο ιστορικό ΤΒ

M. Tuberculosis – Θεραπεία

Παράγοντες κινδύνου:

Potential Regimens for the Management of 
Patients with Drug-Resistant Pulmonary TB

Pattern of Drug-
Resistance

Suggested Regimen Duration of Treatment

INH ± SM RIF, PZA, EMB ± FQN 6 mo

INH, RIF ± SM FQN, PZA, EMB, IA ±

alternative agent

18-24 mo

INH, RIF, EMB

or PZA ± SM

FQN, (PZA or EMB if 
active), IA + 2 alternative 
agents 

24 mo

RIF INH, PZA, EMB (a FQN may 
strengthen the regimen for 
patients with extensive 
disease)

9-12 mo

IA=injectable agent
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ART in TB/HIV Co-infection

EACS Guidelines, 2016

Έναρξη ΗAART – Πότε;

 Γενικά συνιστάται αναμονή 2-8 εβδομάδες για την 
έναρξη της HAART. Εξατομίκευση ανά περίπτωση

CD4/μl Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής

< 50 Μέσα σε 2 εβδομάδες

> 50 8 εβδομάδες

EACS Guidelines, 2016
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Παράδοξη Ανταπόκριση στην αντι-ΤΒ 
Θεραπεία (IRIS)

 Αρχικά περιγράφηκε σε λεμφαδενική μορφή ΤΒ 
και σε ΤΒ του ΚΝΣ

 Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε HIV+ ασθενείς 
που αρχίζουν αντιρετροϊκή θεραπεία εντός 2 
μηνών από την έναρξη της αντι-ΤΒ θεραπείας 

IRIS και ΤΒ

 Εμφανίζεται σε ποσοστά από 8-43%

 Μπορεί να συνεισφέρει στην αυξημένη θνητότητα τον

πρώτο χρόνο από την έναρξη HAART

 Συνήθως εμφανίζεται τις πρώτες 2-8 εβδομάδες από την

έναρξη της αγωγής

 Παράγοντες κινδύνου: CD4<50, υψηλό φορτίο ΤΒ, έναρξη

ΗAART < 30 μέρες.

IRIS και ΤΒ
Χαρακτηρίζεται από:
 Πυρετό

 Νέα ή επιδείνωση λεμφαδενοπάθειας

 Επιδείνωση κλινικής και ακτινολογικής εικόνας

 Πλευριτική συλλογή

Αντιμετώπιση

 Ήπιες μορφές: ΟΧΙ διακοπή αντί ΤΒ αγωγής ή HAART και 

χορήγηση αντιφλεγμονωδών

 Σοβαρές μορφές: Κορτικοειδή (Πρεδνιζόνη 1 mg/kg ΣΒ) για 1-4 

εβδομάδες και tapering ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμάτων.
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MAC
AIDS DEFINING CONDITION

ΑΤΥΠΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

Κυρίως Μ. avium intracellulare (MAC) και το M.kansasii

95% M.avium

Βρίσκεται παντού στο περιβάλλον. Δεν μεταδίδεται από 

άνθρωπο σε άνθρωπο

Πύλες εισόδου: αναπνευστικό – γαστρεντερικό

Παράγοντες κινδύνου: 1. CD4 < 50 mm3

2. Υψηλό HIV RNA > 100.000 cop

3. Ιστορικό ευκαιριακών λοιμώξεων ,  

CMV, αποικισμός γαστρεντερικού 

με MAC
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MAC
• Ετήσια επίπτωση 10-20% σε ασθενείς με AIDS
• Γενικευμένη λοίμωξη με ΜΑC εμφανίζεται αργά στη 

πορεία της HIV λοίμωξης και αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα αυξημένης θνητότητας

• Προ HAART και αποτελεσματικής θεραπείας και 
προφύλαξης μέση επιβίωση 107-134 μέρες

Lancet Infect Dis 2004; 4: 557–65

 Πυρετός 
 Νυχτερινοί ιδρώτες
 Διάρροια
 Κοιλιακό άλγος
 Ναυτία – έμετοι
 Απώλεια βάρους

MAC – Κλινικά
Αντικειμενικά: 
 Καχεξία
 Ηπατοσπληνομεγαλία
 Λεμφαδενοπάθεια 
 Ίκτερος
 Εστιακή εντόπιση

Εργαστηριακά: 
 Αναιμία
  ΑΦ
  LDH

  γGT

 Λευκοπενία

Μη ειδική 
συμπτωματολογία

ΔΔ MAC/TB

• Γενικευμένη TB: νυχτερινοί ιδρώτες, περιφερική
λεμφαδενοπάθεια, πτύελα +, παθολογική Α/α και απουσία
προηγούμενης καθοριστικής για AIDS νόσο

• Γενικευμένη ΜΑC: ηπατοσπληνομεγαλία, αυξημένη ΑΦ
(x2), αυξημένη γGT (x3), λευκοπενία

Προοπτική μελέτη 22 ΤΒ και 15 MAC

AIDS 1998; 12: 1301–07.
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• Καλλιέργεια αίματος: ευαισθησία 91% ενώ 2η την αυξάνει

σε 98%

• ΌΧΙ κ/ες πτυέλων – κοπράνων (αποικισμός)

• Κ/ες ιστών (ήπαρ, λεμφαδένες), μυελού οστών ή κ/ες από

στείρες περιοχές : μπορεί + πριν τη μυκοβακτηριδαιμία

• Θρεπτικά υλικά με C14 - Bactec = διάγνωση σε 5-12

ημέρες

• PCR: για ταυτοποίηση του είδους

MAC – Διάγνωση

• Κλαριθρομυκίνη (ή αζιθρομυκίνη)


Εθαμβουτόλη (πρόληψη αντοχής)
±

Ριφαμπουτίνη (σε βαριά ανοσοκαταστολή ή μεγάλο φορτίο μυκοβακτηριδίων)

ή Κινολόνη ± αμικασίνη
• Κριτήρια για την διακοπή της χρόνια θεραπεία συντήρησης (ΑΙΙ):

• τουλάχιστον 12 μήνες θεραπείας, και
• Όχι σημεία και συμπτώματα νόσου MAC, και
• Σταθερά (> 6 μήνες) CD4 + > 100/mm3 υπό ART

MAC – Θεραπεία

Recommendationς DHHS, 2016

• HAART : έναρξη 1-2 εβδομάδες αργότερα της αντι –MAC αγωγή
• Αποτυχία αν + κ/ες αίματος μετά 4-8εβδομάδες θεραπείας  έλεγχος 

ευαισθησίας MAC

IRIS και ΜΑC
• Κλινική εικόνα

• Λεμφαδενοπάθεια
• Πυρετός
• Σαν ΤΒ
• Απουσία βακτηριαιμίας

• Αντιμετώπιση
• Αν έχει ξεκινήσει HAART δεν διακόπτεται
• Ήπια προς σοβαρή μορφή: αντιφλεγμονώδη
• Επί εμμονής συμπτωμάτων: Πρεδνιζόνη 20-40

mg/ημέρα για 4-8 εβδομάδες
Recommendationς DHHS, 2016
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MAC – Προφύλαξη

Recommendationς DHHS, 2016

M. kansasii

• CD4< 50 mm3

• Πνευμονική Μορφή όπως ΤΒ
• Διάσπαρτη Μορφή όπως MAC 

(εκτός από το γαστρεντερικό)
• Θεραπεία αν βρεθεί στο αναπνευστικό
• Ισονιαζίδη – Ριφαμπικίνη - εθαμβουτόλη











Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας


