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HIV ΛΟΙΜΩΞΗ



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ HIV/AIDS

• 1981: πρώτες δημοσιευσεις για προσβολή προηγουμένως υγειών, νέων, MSM από δύο ευκαιριακά νοσήματα  

Πνευμονία απο PCP, Σάρκωμα Kaposi

• παρουσίαζαν βαρία ανοσολογική ανεπάρκεια με πολύ χαμηλό αριθμό CD4 Τ λεμφοκυττάρων

• 1982: Επιπλέον αναφορές για προσβολή ευπαθών ομάδων από διάφορα καιροσκοπικά παθογόνα + λεμφώματα

• Δόθηκε το όνομα Σύνδρομό της Επικτητης Ανοσολογοκής Ανεπάρκειας των Ενηλίκων (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome - AIDS)



ΔΟΜΗ ΤΟΥ HIV



ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ HIV
1. Φάση 

προσκολλήσεως

3. Φάση 

απεκδύσεως

2. Φάση 

εισόδου

4.Φάση 

ανάστροφης 

μεταγραφής

5. Φάση 

ενσωματώσεως

6. Φάση 

μεταγραφής και 

μεταφράσεως

7. Εκβλάστηση

8. Ωρίμανση



Φυσική πορεία της HIV λοίμωξης



Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης

Ορολογικές μέθοδοι
(Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι 

πρωτεινών του HIV)

Ιολογικές μέθοδοι
(Ανίχνευση του ιού ή των 

συστατικών του)

• Ανοσοενζυμική ELISA

• Western blot

• Μέθοδοι ταχείας ανίχνευσης

• Συσκευές για διάγνωση 

κατ΄οίκον / Self - testing

• Μέθοδοι ανίχνευσης σε 

σίελο / ούρα 

• Μέτρηση p24Ag

• HIV – RNA  (ιικό φορτίο)

• DNA PCR



Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης



Βοηθητικοί Δείκτες

HIV – RNA (ιικό φορτίο)

• Σταδιοποίηση της HIV λοίμωξης

• Καθορισμό του κινδύνου 

εμφανίσεως καιροσκοπικών 

νοσημάτων & έναρξη 

προφυλακτικής θεραπείας

CD4 T - λεμφοκύτταρα

• παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της 

αντιρετροϊκής θεραπείας

✓ Πτώση σε μη 

ανιχνεύσιμα επίπεδα 

θεωρείται ένδειξη 

επιτυχούς ανταπόκρισης 

στην θεραπεία



① Απροφύλακτη Σεξουαλική επαφή

② Μολυσμένο αίμα + υγρά που περιέχουν αίμα 

③ Κάθετη μετάδοση

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

o IVDU

o επαγγελματική έκθεση

o Μετάγγιση αίματος + παραγώγων

o Σπερματικό, 

κολπικό υγρό, 

προσπερματικά 

υγρά, πρωκτική 

βλέννα, αίμα

o ΕΝΥ

o Αθρικό υγρό

o Πλευριτικό / περιτοναικό υγρό

o Περικαρδιακό υγρό

o Αμνιακό υγρό

o θηλασμός



Με κανένα τρόπο κοινωνικής 

συναναστροφής

• Δάκρυα, σίελο, ιδρώτα, ούρα, κόπρανα, πτύελα, εμέσματα

• Δήγμα εντόμων

• Αγκαλία, φιλί, χειραψία

• Συγκατοίκηση

• Κοινή χρήση τουαλέτας / ντους

• Συνύπαρξη σε εγασιακούς χώρους, γυμναστήρια, πισίνες, εστιατόρια 
κτλ.

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ



Παράγοντες που επηρεάζουν την μετάδοση:

• Αριθμός σεξουαλικών συντρόφων

• Συχνότητα + διάρκεια σεξουαλικών επαφών

• Τύπος της επαφής 

• Συγκέντρωση του HIV στο αίμα (  οξεία HIV λοίμωξη, 

όψιμα στάδια ,  HAART)  σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις 

• Συνύπαρξη άλλων ΣΜΝ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ



ΕΙΔΟΣ ΕΠΑΦΗΣ



• Όλα τα οροθετικά άτομα δεν είναι το ίδιο μεταδοτικά

• Ιικό φορτίο:«Ποσότητα του ιού στο αίμα κάποιου που έχει  
μολυνθεί»

• Ιικό φορτίο  «Υψηλό», «Χαμηλό», «Μη ανιχνεύσιμο»

• Αν είναι υψηλό, αυτό συνεπάγεται: 

- περισσότερες πιθανότητες νόσησης
- περισσότερες πιθανότητες μετάδοσης

• Υψηλό ιικό φορτιό:  - πρωτολοίμωξη, όψιμα στάδια 
- μη λήψη ή αναποτελεσματική  HAART 

Ιικό φορτίο (Viral load)



«Μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο»

• Αδυναμία ανίχνευσης του ιού με τις συνήθεις εργ. εξετάσεις
λόγω των χαμηλών επιπέδων του στο αίμα (< 37-50
copies/ml)

• Επιτυγχάνεται με την HAART

• Αυτό από μόνο του καθιστά όλες τις πρακτικές που
ακολουθούνται ασφαλείς, ωστόσο απαραίτητη είναι η λήψη
των απαραίτητων προφυλάξεων

Ιικό φορτίο





ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

• Ενημέρωση και εκπαίδευση όλων, ιδιαίτερα των ατόμων με συμπεριφορές υψηλού 
κινδύνου

• Υιοθέτηση ασφαλών σεξουαλικών συμπεριφορών και πρακτικών 

• Σωστή και συστηματική χρήση προφυλακτικού + λιπαντικού

• Αναγνώριση και θεραπεία των ΣΜΝ

• Αποφυγή χρήσης κοινών συριγγών ή άλλων αιχμηρών  αντικειμένων

• Διενέργια εθελοντικού ελέγχου για HIV

• Επίγνωση του HIV status 

• Συμμόρφωση στην λήψη της αντιρετροικής αγωγής από τα HIV(+) άτομα

• Ενημέρωση του σεξουαλικού συντρόφου

• PEP (Post- Exposure Prophylaxis), PrEP (Pre – Exposure Prophylaxis)

• Καταπολέμηση στίγματος κα κοινωνικού αποκλεισμού



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ HIV



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ HIV

Η στρατηγική προφύλαξης του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού περιλαμβάνει:

• την εφαρμογή των καθολικών / βασικών μέτρων 

προφύλαξης για κάθε ασθενή

• την εφαρμογή πρωτοκόλλου για την εκτίμηση της έκθεσης, 

την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση μετά απο κάθε 

επαγγελματικό ατύχημα



• Υγεινή των χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή (5 
βήματα για την υγεινή των χεριών)

• Χρήση γαντιών, προστατευτικής ενδυμασίας, οφθαλμικής 
προστασίας, και απλής χειρουργικής μάσκας όταν υπάρχει 
κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών

• Εφαρμογή οδηγιών για ασφαλή απόρριψη αιχμηρών και 
μολυσματικών απορριμμάτων

• Εφαρμογή οδηγιών για καθαριότητα και απολύμανση ρουτίνας

Βασικές Προφυλάξεις έναντι αιματωγενώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων

Αποσκοπούν στην με οποιοδήποτε τρόπο αποφυγή επαφής με αίμα, άλλα 

βιολογικά υγρά και ιστούς του πάσχοντος   



• Η συμμόρφωση με τις βασικές / καθολικές προφυλάξεις 

μετάδοσης αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο 

προστασίας του προσωπικού από το ιό HIV 

• Οι προφυλάξεις αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται για 

κάθε άτομο ασχέτως αν είναι ή όχι μολυσμένο

Βασικές Προφυλάξεις έναντι αιματωγενώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων

Η άρση του ιατρικού απορρήτου και η γνωστοποίηση της οροθετικότητας   
κάποιου ατόμου χωρίς την συγκατάθεση του δεν δικαιολογείται για λόγους 
προστασίας του προσωπικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να 

επιφέρει ποινικές, αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις



• Σχολαστικό πλύσιμο του τραύματος με σαπούνι και νερό 

ή αντισηπτικό

• Σχολαστικό πλύσιμο βλεννογόνων με άφθονο νερό ή 

φυσιολογικό ορό

Επαγγελματική Έκθεση

Παροχή άμεση φροντίδας στο σημείο έκθεσης



Εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης κατά την έκθεση



• Χορηγείται PEP όταν υπάρχει:   

1) υψηλός κίνδυνος μεταδόσεως,                                                                       

2) δυνατότητα άμεσης παρέμβασης,                                                                   

3) καλή συμμόρφωση

• Επαγγελματική έκθεση

• Μη επαγγελματική έκθεση:

• Μετά από σεξουαλική επαφή με οροθετική πηγή με τεκμητιωμένο μη 
ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο η  χορήγηση PEP πλέον δεν συνίσταται (U=U) !!!!!!!!

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ
PEP (Post – Exposure Prophylaxis)

• Σεξουαλική έκθεση στον HIV / Βιασμός

• IVDU – κοινή χρήση σύριγγας με HIV 
(+)άτομο 



PEP



• Έναρξη χημειοπροφύλαξης εντός 4 ωρών απο την έκθεση και

όχι αργότερα από 48/72 ώρες (το όφελος της PEP μειώνεται

σημαντικά μετά από 24-36 ώρες)

• Έλεγχος εγκυμοσύνης σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας

• Στις περιπώσεις που η πηγή έκθεσης ειναι γνωστό οροθετικό
άτομο: εξέταση ιικού φορτίου, CD4+ T-cell count, έλεγχος

αντοχής στα αντιρετροϊκά φάρμακα

• Διάρκεια θεραπείας 28 μέρες (4 εβδομάδες)

PEP



Monitoring Recommendations After Initiation of PEP 

Regimens Following Occupational Exposure 

BASELINE WEEK 2 WEEK 4 3 MONTHS 6 MONTHS 12 MONTHS

Serum liver 

enzymes, 

BUN, cr, CBC 

✔ ✔ ✔

HIV test ✔ ✔ ✔ * ✔**

Pregnancy 

Test 

✔

*HIV testing at 6 months post-exposure is no longer recommended

**Extended HIV follow-up (e.g., for 12 months) is recommended for HCP who become 

infected with HCV following exposure to a source co-infected with HIV and HCV

When acute HIV seroconversion is suspected based on the clinical scenario, an HIV serologic 
screening test should be used in conjunction with a plasma HIV RNA assay to diagnose acute HIV 
infection



Συμβουλευτική καθοδήγηση

• Αποφυγή αιμοδοσίας ή δωρεάς οργάνων και σπέρματος

στη διάρκεια της παρακολούθησης

• Συνίσταται η χρήση προφυλακτικού ή αποχή από

σεξουαλική δραστηριότητα και αποφυγή εγκυμοσύνης για

6-12 εβδομάδες

• Διακοπή θηλασμού (μέχρι την επανεκτίμηση στους 3

μήνες)

PEP



Προφύλαξη πριν την έκθεση (PrEP)

Event- driven PrEP “on demand” for MSM:  2+1+1

People who use and/or inject drugs are often at substantial HIV risk



Προφύλαξη πριν την έκθεση (PrEP)



① Αντιρετροϊκή αγωγή

① Θεραπεία &προφύλαξη καιροσκοπικών λοιμώξεων 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Θεραπευτικές παρεμβάσεις 

στην HIV λοίμωξη



ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ART 

Η χορήγηση ART συνιστάται σε όλα τα άτομα με λοίμωξη 

από τον ιό HIV, ανεξαρτήτως αριθμού των CD4

• Μείωση της σχετιζόμενης με το ιό νοσηρότητας και θνησιμότητας

• Αποτροπή της μετάδοσης του ιού σε άλλα άτομα

• Αποτροπή της μετάδοσης του ιού από την μητέρα στο παιδί



Κατηγορίες φαρμάκων:

• Νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης 
(NRTIs)

• Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της RT (NNRTs)

• Αναστολείς της πρωτεάσης (PIs)

• Αναστολείς του ενζύνου ιντεγκράσης (INSTIs)

• Αναστολείς συντήξεως (FIs)

• Αναστολείς των συνυποδοχέων CCR5 + CXCR4

ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 



ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ENTRY INHIBITORS 

• FIs

• CCR5Is

RTIs

• NRTIs

• NNRTIs

INSTIs

PIs



ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ART 

Χορήγηση συνδυασμών δραστικών  

αντιρετροϊκών φαρμάκων HAART 

(Highly active ART)
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New HIV diagnoses per 100 000 

population, 2017

Rate of new HIV diagnoses per 100 000 population, by 

year of diagnosis, in the EU/EEA and WHO European 

Region, 1985–2017 



Characteristics of new HIV diagnoses reported in the WHO European Region, the EU/EEA, 
and West, Centre and the East of the WHO European Region, 2017



Πηγή: Αρχείο HIV/AIDS, Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας , Υπουργείο Υγείας 38



Ποσοστό περιστατικών κατά φύλο, 1986-2017



Αριθμός περιστατικών ανά ηλικιακή κατανομή και φύλο, 1986-
2017
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Injecting 
drug use

Heterosexual contact 
(males)

Sex between men

Other/
undetermined

Source: ECDC/WHO (2018). HIV/AIDS Surveillance in Europe 2018–
2017 data

Heterosexual contact 
(females)

Percentage of new HIV diagnoses, by 
transmission and country, EU/EEA, 2017



Αριθμός περιστατικών, κατά τρόπο μετάδοσης

Αριθμός διαγνωσθέντων περιστατικών, ανά τρόπο μετάδοσης, 1986-2017

Ετεροφυλική Επαφή (HETERO) 566 49.3%

Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών  (MSM) 506 44.0%

Άγνωστο (UNK) 34 3.0%

Χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (IDU) 15 1.3%

Άτομο που μεταγγίστηκε(TRANSFU) 13 1.1%

Αιμοροφιλικός / άτομο με ανωμαλία πήξης αίματος (HAEMO) 4 0.3%

Άλλος (OTH) 4 0.3%

Περιγεννητική μετάδοση (MTCT) 4 0.3%

Ενδονοσοκομειακή μόλυνση (NOSO) 3 0.3%

Σύνολο 1149 100%



• Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών και φορέων του HIV  

είναι δωρεάν και παρέχεται στην Γρηγόριο Κλινική του Γ.Ν. Λάρνακας 

(λειτουργεί από το 1996)

• Η χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας εξατομικεύεται, και βασίζεται 

στις τελευταίες Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
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UNAIDS Fast – Track Targets 





HIV Status

Εξέταση για HIV

Εξειδικευμένη 
φροντίδα
(HAART)

Παραμένω 
αρνητικός

Συμπεριφορές 
υψηλού ρίσκου

Ανανέωση του 
HIV Status

Όφελος 
έγκαιρης 
έναρξης 

Θεραπείας

Θεραπεία ως 
μέσω 

πρόληψης
(TasP)

(Υιοθέτηση ασφαλών 
σεξουαλικών πρακτικών)



• Εξέταση για τον ιό HIV είναι διαθέσιμη σε όλα τα δημόσια και σε πολλά 

ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια

• Ανώνυμο, δωρεάν τεστ για τον ιό HIV και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα (HBV, HCV, Σύφιλη) καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης για 

ασφαλέστερο σέξ

Μακάρειο Νοσοκομείο, Λευκωσία

Γρηγόριο Κλινική, Γ.Ν. Λάρνακας

Κέντρο Υγείας Λινόπετρας, Λεμεσός

• Θετικές δοκιμασίες απαιτούν επιβεβαιωτικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται 

μόνο στο Γ.Ν. Λευκωσίας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ HIV



ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ HIV




