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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας) είναι μια 
ανίατη λοιμώδης νόσος από τον ιό 
HIV (Human Immun deficiency Virus) 
ο οποίος προσβάλλει το 
ανοσοποιητικό σύστημα του 
ανθρώπου, το σύστημα δηλαδή που 
είναι υπεύθυνο για την άμυνα του 
οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις, 
νεοπλασίες και άλλες ασθένειες. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί 
φάρμακο ούτε εμβόλιο για το AIDS. 
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα επιτυγχάνουν καθυστέρηση 
στην εξέλιξη της ασθένειας, αλλά όχι 
θεραπεία. Οι συνηθέστεροι τρόποι 
μετάδοσης του ιού είναι μέσω της 
σεξουαλικής επαφής χωρίς χρήση 
προφυλακτικού και μέσω χρήσης 
κοινών συρίγγων (όπως π.χ. κατά την 
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών 
ουσιών). Λόγω της παγκόσμιας 
εξάπλωσης της νόσου, αυτή 
χαρακτηρίζεται ως πανδημία. Ο 
αριθμός των θυμάτων  από το AIDS 
εκτιμάται στα 1,8 εκατομμύρια για το 
2010 παγκοσμίως.



Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
H πιθανότερη πόλη για την αρχική 
εξάπλωση του ιού, θεωρείται πλέον η 
Κινσάσα της Δημοκρατίας του 
Κονγκό, όπου πιθανότατα 
εγκαταστάθηκαν μετανάστες-φορείς 
του ιού, οι οποίοι πριν ζούσαν σε 
απομακρυσμένες επαρχίες, οπού είχε 
πρωτοεμφανιστεί ο ιός.

Το Φεβρουάριο του 1999 μια ομάδα 
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της 
Αλαμπάμα ανήγγειλαν ότι είχαν βρει 
ένα είδος SIVcpz που ήταν σχεδόν 
ταυτόσημο με τον ιό HIV-1. Το 
συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίστηκε σε 
ένα κατεψυγμένο δείγμα που το 
έλαβαν από την αιχμαλωσία ενός 
μέλους μιας υπο-ομάδας χιμπατζήδων, 
η οποία ήταν κάποτε κοινή στη δυτική-
κεντρική Αφρική.

Οι ερευνητές έκαναν την ανακάλυψη 
κατά τη διάρκεια μιας 10-ετούς 
μελέτης για την προέλευση του ιού. 
Ισχυρίστηκαν ότι με αυτό το δείγμα, 
αποδείχτηκε ότι οι χιμπατζήδες ήταν η 
πηγή του ιού HIV-1, και ότι ο ιός 
κάποια στιγμή πέρασε από τους 
χιμπατζήδες στους ανθρώπους.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΔΟΜΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥ

Ο ιός του AIDS είναι ένας 

ρετροϊός, έχει δηλαδή γενετικό 

υλικό το  RNA, το οποίο με τη 

δράση ενός ενζύμου που λέγεται 

αντίστροφη μεταγραφάση 

μετατρέπεται σε DNA για να 

ενσωματωθεί στο γονιδίωμα του 

ανθρώπου. Υπάρχει δηλαδή μια 

αντίστροφη ροή της γενετικής 

πληροφορίας από το RNA στο 

DNA, αντί της αντίθετης 

κανονικής γι’ αυτό τιτλοδοτείται 

ως ρετροϊός. Ένα χαρακτηριστικό 

τέτοιων ιών, όπως και ο ιός της 

γρίπης, είναι η πολύ μεγάλη 

μεταλλακτικότητά τους, κάπου 2 

εκατ. υψηλότερη από εκείνη που 

παρατηρείται στα γονίδια του 

πυρήνα.



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι αναλύσεις των επιδημιολόγων 

του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν ότι ο 

συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης 

είναι η σεξουαλική επαφή χωρίς 

προφύλαξη. Οι νέες μολύνσεις από 

τον ιό αφορούν κυρίως νεαρές 

ηλικίες (25-35 ετών) ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό αφορά άνδρες 

που κάνουν σεξ με άνδρες (55,5%), 

αλλά με αύξηση νέων κρουσμάτων 

και σε ετεροφυλόφιλα άτομα 

(24,6%). Ιδιαίτερα ανησυχητικό 

είναι το γεγονός της τεράστιας 

αύξησης (σχεδόν 580% σε σχέση με 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο) 

στα ποσοστά της HIV λοίμωξης σε 

χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, 

καθώς και το γεγονός ότι το 12,9% 

των ατόμων με HIV στη χώρα μας 

αφορά μετανάστες, με αυτόν τον 

αριθμό να έχει αυξητικές τάσεις 

καθώς η εισροή μεταναστών στον 

Ελλαδικό χώρο είναι συνεχώς 

αυξανόμενη.



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ AIDS
•Με την χρήση κοινών συρίγγων, κατά 

την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών 

ουσιών.

•Με σεξουαλική επαφή με κάποιο 

οροθετικό άτομο χωρίς χρήση  

προφυλακτικού. Ο ιός βρίσκεται στο 

αίμα, τα σπερματικά, προσπερματικά 

και κολπικά υγρά και μπορεί να 

εισέλθει στο σώμα μέσω 

μικροσκοπικών ή μεγαλύτερων πληγών 

που προϋπάρχουν στα γεννητικά 

όργανα ή δημιουργούνται κατά την 

διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.  Η 

μετάδοση του ιού γίνεται ευκολότερα 

με το πρωκτικό σεξ, διότι ο 

βλεννογόνος του πρωκτικού σωλήνα 

είναι πλούσιος σε λεμφοκύτταρα από 

τα οποία εισέρχεται ο ιός. Ο κίνδυνος 

αυξάνεται με την πιθανότητα 

τραυματισμού του βλεννογόνου.

•Από την μητέρα στο παιδί, ιδιαίτερα 

κατά την στιγμή της γέννησης (κάθετη 

μετάδοση) αλλά και κατά τον θηλασμό 

καθώς ο ιός εντοπίζεται και στο 

μητρικό γάλα.



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ AIDS
Ο HIV παραμένει μια απειλητική 

για την ζωή λοίμωξη αν δεν 

αντιμετωπιστεί με αντιρετροϊκή 

αγωγή. Αμέσως μετά τη μόλυνση με 

τον ιό HIV, τα περισσότερα άτομα 

μπορεί να αναπτύξουν μια σύντομη 

¨ιογενή ασθένεια¨ που αποτελείται 

από χαμηλό πυρετό, εξάνθημα, 

μυϊκοί πόνοι και κόπωση. Όπως και 

κάθε άλλη ιογενή ασθένεια, αυτά τα 

συμπτώματα θα υποχωρήσουν σε 

μια περίοδο πέντε έως 10 ημέρες. 

Στη συνέχεια, για μια περίοδο 

αρκετών ετών (μερικές φορές τόσο 

μακρά όσο αρκετές δεκαετίες), 

άτομα που έχουν μολυνθεί με HIV 

είναι ασυμπτωματικά (χωρίς 

συμπτώματα). Ωστόσο, το 

ανοσοποιητικό σύστημα 

καταστρέφεται σταδιακά από τον ιό. 

Όταν η καταστροφή έχει φτάσει σε 

κρίσιμο σημείο, τότε εμφανίζονται 

τα συμπτώματα του AIDS, Αυτά τα 

συμπτώματα είναι:



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ

• Νυχτερινές εφιδρώσεις

• Βήχας και αναπνευστικά προβλήματα

• Στοματικά προβλήματα 

• Πεπτικά προβλήματα

• Οφθαλμολογικά προβλήματα

• Οξεία καντιτίαση (μυκητίαση)

• Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

• Κρυπτοσποριδίαση

• Υπερκόπωση

• Μεγάλη απώλεια βάρους από άγνωστη αιτία

• Εμφάνιση πρησμένων αδένων

• Ανεξήγητη δύσπνοια, συχνά συνοδεύεται από 
ένα ξηρό βήχα, που δεν οφείλεται σε 
αλλεργίες ή κάπνισμα          

• Επίμονη διάρροια

• Διακοπτόμενο υψηλό πυρετό ή διαβροχική
νυκτερινή εφίδρωση άγνωστης προέλευσης          

• Εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων μωβ κηλίδων 
στην επιφάνεια του  δέρματος ή τον πρωκτό           

• Άνοια

• Πονοκέφαλος, πνευματική και ψυχική υγεία 



ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ AIDS

• Από την καθημερινή, 
κοινωνική επαφή, τη 
χειραψία, το αγκάλιασμα, το 
απλό φιλί, τη συνάθροιση 
ατόμων.

• Από τη τουαλέτα.

• Από τον ιδρώτα ή το σάλιο 

• Από ρούχα, σκεπάσματα, 
πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπίρουνα και 
τηλέφωνα 

• Από πισίνες ή τη θάλασσα

• Από κουνούπια ή άλλα 
έντομα

• Από την συγκατοίκηση με 
κάποιον οροθετικό 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AIDS
Το AIDS μπορεί να θεωρηθεί 

ασθένεια μακράς διαρκείας που 

επισύρει κοινωνικό στιγματισμό. Οι 

εργασιακοί και κοινωνικοί διωγμοί 

που υφίστανται οι φορείς του ιού και 

οι ασθενείς του AIDS αποτελούν 

απόδειξη για αυτό.

Από έρευνες που έγιναν έχει 

αποδειχθεί ότι το AIDS προκαλεί 

οδυνηρές ψυχοσωματικές, 

κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις στα άτομα τα οποία 

έχουν προσβληθεί από τον ιό. Από 

το εύρος και την ένταση των 

επιπτώσεων δεν είναι  φυσικά 

δυνατόν να μην επηρεαστεί και το 

οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον των 

οροθετικών ατόμων. Η εξάπλωση 

της επιδημίας της λοίμωξης και 

νόσου HIV επέφερε κοινωνικές 

αντιδράσεις όμοιες με αυτές που 

εμφανίστηκαν στις μεγάλες 

επιδημίες του περασμένου αιώνα. 



ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ AIDS

Η κοινωνία μας, καθώς και εμείς οι ίδιοι είμαστε σε μεγάλο βαθμό  ρατσιστές 

απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ρατσισμός σε αρκετές περιπτώσεις 

προέρχεται κυρίως από φόβο. Οι άνθρωποι, θεωρούν πως κινδυνεύουν να 

κολλήσουν τον ιό του AIDS από τους οροθετικούς ακόμα και αν τους αγγίξουν. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν υφίσταται. Ακόμα και αν φιλήσεις έναν φορέα, δεν πρόκειται 

να μεταδοθεί η ασθένεια. Ωστόσο, οι άνθρωποι λόγω της άγνοιας πάνω σε αυτή τη 

μεταδοτική ασθένεια έχουν αποκλείσει τους φορείς του ΑΙDS από τα κοινά, τους 

έχουν απομονώσει και συχνά δημιουργούν σε αυτούς ψυχολογικά προβλήματα, 

εξαιτίας αυτής της αντιμετώπισης. 



ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η Αφρική είναι η ήπειρος η οποία 
πραγματικά αποδεκατίζεται από τη 
ασθένεια. Από τα 40.000.000 φορείς που 
υπάρχουν σε όλο τον κόσμο τα 
28.000.000 ζουν μόνο στις υποσαχάριες
χώρες της Αφρικής

Στις Ηνωμένες πολιτείες ο αριθμός των 
φορέων αυξάνεται συνεχώς. Παρά την 
τριπλή θεραπεία που βοηθά αρκετά τους 
φορείς και τους ασθενείς εμφανίζεται 
αύξηση τόσο στον αριθμό των 
κρουσμάτων όσο και στον αριθμό των 
θανάτων.

Η Καραϊβική είναι η δεύτερη περιοχή  του 
κόσμου όπου εμφανίζονται τα 
περισσότερα κρούσματα. Το 2% των 
ενηλίκων της ζουν με το ιό HIV.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι νέες 
μολύνσεις στην Ευρώπη καταγράφονται 
κυρίως σε νέους ηλικίας από 17 έως 25 
ετών. 

Η ανατολική Ευρώπη και η κεντρική Ασία 
κυρίως η Ρωσία εμφανίζουν τη 
γρηγορότερη διάδοση στης επιδημίας 
παγκοσμίως. 

Δραματική αύξηση παρουσιάζουν τα 
κρούσματα του AIDS  στην Ελλάδα το 
2014 οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου και τονίζουν ότι η αύξηση 
αγγίζει το 50% σε σύγκριση με το 2013. 



ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης με 

HIV, σημαίνει ότι οι ασθενείς 

μπορούν να ξεκινήσουν 

αντιρετροϊκή θεραπεία το 

γρηγορότερο δυνατόν, το οποίο 

μπορεί να βελτιώσει τη πορεία της 

ασθένειας. Οι αρχές της υγείας, 

συμβουλεύουν ότι η αντιρετροϊκή

θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται 

αμέσως σε ασθενείς που είναι στη 

φάση της αρχικής μόλυνσης για 

παράδειγμα μόλυνσης μερικών 

εβδομάδων η μηνών. Σε αυτό το 

σημείο, κάθε μέρα μετράει. 



Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Η φαρμακευτική αγωγή για τον HIV έχει τους εξής 

κύριους στόχους :

• Να παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης και 

να βελτιώσει την ποιότητα ζωής

• Να αποτρέψει την εξέλιξη του HIV 

Δηλαδή:

• Να μειώσει το ιικό φορτίο (το ποσόν του ιού 

HIV στο αίμα) σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα 

(κάτω από 50 αντίγραφα/ml) για όσο το 

δυνατόν μακρύτερο χρονικό διάστημα

• Να περιορίσει την ανάπτυξη αντοχής 

κατάσταση στην οποία ο ιός δεν 

ανταποκρίνεται πλέον στα arv φάρμακα 

• Nα αποκαταστήσει και να διατηρήσει το 

ανοσιακό (αμυντικό) σύστημα σε φυσιολογικά 

επίπεδα

Δηλαδή:

• Να διατηρήσει τον αριθμό των κυττάρων σε 

φυσιολογικά όρια ή να τον αυξήσει, αν ο 

αριθμός είναι πολύ χαμηλός

• Να ενισχύσει την άμυνα έναντι των άλλων 

λοιμώξεων 

• Να μειώσει την μετάδοση του HIV σε άλλα 

άτομα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε 

αυτό το σημείο γιατί ακόμη και μη 

ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο πλάσμα δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι ο ιός δεν μπορεί να 

υπάρχει σε άλλα υγρά του σώματος



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

MARTIN SHKRELI O πιο μισητός άνθρωπος στον κόσμο αύξησε 
την τιμή του φάρμακου   DARARTIN που χρησιμοποιούν οι φορείς 
του AIDS κατά 5000% (από 13.5 $ σε 750 $)

Χρησιμοποιούνται αρκετά φάρμακα 
για την αντιμετώπιση της λοίμωξης 
HIV και του AIDS. Μπορούμε να 
πούμε ότι τα φάρμακα αυτά χωρίζονται 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

Σε αντι-ιικά φάρμακα που σκοπό έχουν 
να σκοτώσουν ή να μειώσουν την 
αναπαραγωγική ικανότητα του ιού 
HIV (ζιδοβουδίνη, λαμιβουδίνη, 
διδανοσίνη, αναστολείς της πρωτεάσης
του ιού, και άλλα)

Σε φάρμακα που σκοπό έχουν να 
αντιμετωπίσουν τις κατά καιρό 
εκδηλώσεις της ανοσολογικής 
ανεπάρκειας (κυρίως περιστασιακές 
λοιμώξεις και νεοπλάσματα).

Τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της 
αντίστροφης μεταγραφάσης είναι: 
Delavirdine, Efavirenz, Nevirapine, 
Abacavir, Αβακαβίρη, Λαμιβουδίνη, 
Ζιδοβουδίνη, Διδανοσίνη και 
Emtricitabine.

Τα φάρμακα για την αναστολή της 
πρωτεάσης είναι

Amprenavir, Atazanavir, 
Fosamprenavir και Indinavir.

Το φάρμακο για την αναστολή την 
σύντηξης είναι: Ενφουβιρτίδη.



ΦΑΡΜΑΚΟ TRUVADA

Εγκρίθηκε από την Αμερικανική 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων 

& Φαρμάκων (FDA) η διάθεση στο 

κοινό του φαρμάκου Truvada , το 

οποίο είναι το πρώτο φαρμακευτικό 

σκεύασμα για την πρόληψη του 

AIDS καθώς μειώνει τον κίνδυνο 

μετάδοσης του ιού HIV.

Σύμφωνα με το ιατρικό 

ανακοινωθέν: Μια κλινική δοκιμή 

που πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες 

από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2009 έδειξε ότι το 

Truvada είχε και προληπτική δράση 

καθώς μείωσε κατά 44% τον 

κίνδυνο μόλυνσης σε 

ομοφυλόφιλους άνδρες που 

χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό.



ΦΑΡΜΑΚΟ  GENVOYA

Ένα νέο φάρμακο, που θα διατεθεί 

με την εμπορική ονομασία Genvoya, 

περιέχει μια νέα μορφή από την 

ουσία tenofovir, η οποία 

μεμονωμένη δεν ήταν έως τώρα 

εγκεκριμένη από την FDA.

Αυτή η νέα μορφή παρέχει 

χαμηλότερα επίπεδα του φαρμάκου 

στο αίμα, αλλά υψηλότερα εντός 

των κυττάρων όπου αναπτύσσεται ο 

ιός HIV-1, με αποτέλεσμα να 

μειώνονται ορισμένες ανεπιθύμητες 

ενέργειες όπως η νεφρική 

τοξικότητα και η μείωση της 

οστικής πυκνότητας.



ΦΑΡΜΑΚΟ  ANTABUSE

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται 

εδώ και δεκαετίες για την 

καταπολέμηση του αλκοολισμού, 

προκαλώντας εμετούς σε όποιον 

πίνει πολύ, δημιουργεί ελπίδες στους 

επιστήμονες πως θα μπορούσε να 

φανεί πολύτιμο και στην μάχη κατά 

του AIDS. Όπως δείχνει μια νέα 

κλινική δοκιμή, το φάρμακο 

φαίνεται πως έχει την ικανότητα να 

φέρνει στο φως το “κοιμισμένο” ιό 

HIV, που κρύβεται σε διάφορα 

σημεία του σώματoς του ασθενούς.



ΦΑΡΜΑΚΟ PEP005

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται 

για την πρόληψη του καρκίνου 

βρέθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει 

στην θεραπεία της μόλυνσης από 

τον ιό HIV, που προκαλεί το AIDS, 

σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η θεραπευτική στρατηγική υπό την 

ονομασία ''διεγείρω και σκοτώνω'', 

που περιγράφεται στην έκθεση που 

συντάχτηκε μετά την έρευνα, 

στηρίζεται στην ''αφύπνιση'' του ιού 

που βρίσκεται σε λανθάνουσα 

κατάσταση με την χρήση του 

PEP005 και στην εξάλειψή του στη 

συνέχεια με την αντιρετροϊκή

θεραπεία.



ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ

Η νέα θεραπεία βασίζεται στο 

αντίσωμα 3ΒΝC117, που ανήκει σε 

νέα γενιά «αντισωμάτων ευρείας 

εξουδετέρωσης», μπορεί να 

αντιμετωπίσει μια ευρεία γκάμα 

στελεχών του ιού.

Πολλές ελπίδες δημιουργεί η πρώτη 

κλινική δοκιμή σε ανθρώπους 

πειραματικής θεραπείας με 

αντισώματα κατά του AIDS. Η 

θεραπεία, που

χρησιμοποιεί μια νέα γενιά 

αντισωμάτων, πέτυχε να καταστείλει 

τη λοίμωξη στους ασθενείς, έστω 

προσωρινά, και για πρώτη φορά 

παρουσιάζει σχετική επιτυχία σε 

ανθρώπους. Η θεραπεία φαίνεται να 

μειώνει δραστικά την παρουσία του 

ιού HIV στο αίμα ενός ασθενούς.



ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Νέα Υόρκη 

Επιτυχημένη είναι η πρώτη κλινική 

δοκιμή μιας νέας γονιδιακής 

θεραπείας σε μικρή ομάδα 

πασχόντων από AIDS, με στόχο την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους 

συστήματος έναντι του ιού HIV.Η 

θεραπεία, που βρίσκεται ακόμη σε 

αρχικό στάδιο, δημιουργεί ελπίδες 

ότι στο μέλλον είναι ίσως εφικτό οι 

οροθετικοί ασθενείς να μην 

χρειάζεται να κάνουν καθημερινή 

χρήση την αντιρετροϊκής αγωγής 

τους. 



Βοστόνη

Μια πειραματική γονιδιακή 

θεραπεία εφαρμόστηκε με ασφάλεια 

σε έξι ασθενείς με τον ιό HIV του 

AIDS στο πλαίσιο την πρώτης 

δοκιμής μιας νέας προσέγγισης που 

έχει ως στόχο να μπλοκάρει τον ιό.

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση 

αφορά τροποποίηση των Τ-

κυττάρων των ασθενών ώστε να 

απενεργοποιούν μια πρωτεΐνη που 

ονομάζεται CCR5 την οποία 

χρησιμοποιεί ο ιός HIV προκειμένου 

να εισέρχεται στα κύτταρα. Οι 

ερευνητές πιστεύουν ότι χωρίς 

αυτήν την πρωτεΐνη ο ιός δεν μπορεί 

να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό 

σύστημα με αποτέλεσμα τα 

μολυσμένα άτομα να μην 

εμφανίζουν συμπτώματα του AIDS.

SANGANO TESTS GENE THERAPY BOSTON U.S



ΤΕΧΝΗΤH ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ - ΑΣΠΙΔΑ

Περίπου το 1% των ασθενών με 

AIDS είναι φορείς της σπάνια 

μετάλλαξης CCR5-delta-32 που 

τους προστατεύει από τον ιό, καθώς 

μεταβάλλει τη δομή των Τ-

κυττάρων, έτσι ώστε ο HIV να μην 

μπορεί να πολλαπλασιαστεί μετά 

την αρχική λοίμωξη ή να μην τους 

μολύνει καν. Οι αμερικανοί 

επιστήμονες ''χάρισαν'' με τεχνητό 

τρόπο στους 12 ασθενείς την ίδια 

ακριβώς σπάνια μετάλλαξη, ώστε να 

ενισχύσουν την άμυνα του 

ανοσοποιητικού συστήματος τους. 

Η πρώτη αυτή κλινική δοκιμή σε 

ανθρώπους (είχε προηγηθεί δοκιμή 

σε ποντίκια) διεξήχθη για να δείξει 

ότι η νέα θεραπεία- που μπορεί να 

είναι φθηνότερη- είναι ασφαλής και 

όχι για να διερευνήσει κατά πόσο 

μπορεί να αντικαταστήσει τη 

φαρμακοθεραπεία μακροπρόθεσμα. 



1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

Αμερικανοί γιατροί ανακοίνωσαν στα 
τέλη του Φεβρουαρίου 2013 ότι 
αποκαταστάθηκε η υγεία ενός παιδιού 
που γεννήθηκε με τον ιό HIV, μια 
εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει 
ριζικά την θεραπεία των μωρών που 
γεννιούνται με τον ιό, εξαλείφοντας 
τον στα παιδιά. Το μωρό γεννήθηκε σε 
αγροτική περιοχή του Μισισιπή. Τον ιό 
τον είχε μεταδώσει στο μωρό η μητέρα 
του. Οι γιατροί του χορήγησαν 
αντιρετροική θεραπεία μόλις τριάντα 
ώρες  μετά την γέννηση του. Σήμερα ο 
ιός έχει εξασθενήσει σημαντικά στο 
σώμα του παιδιού, το οποίο 2,5 ετών 
και εδώ και ένα χρόνο σταμάτησε να 
λαμβάνει φάρμακα αφού δεν εμφανίζει 
σημάδια μόλυνσης.

Το μωρό από το Μισισιπή αποτελεί 
την πρώτη αναγνωρισμένη περίπτωση 
θεραπείας από τον ιό παγκοσμίως. Σε 
δηλώσεις την Δρ. Hannah Gay, η 
γιατρός που ανέλαβε την θεραπεία του 
μωρού δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη 
περίπτωση ''λειτουργικής θεραπείας'' 
παιδιού που έχει μολυνθεί από τον ιό 
του HIV.

Δρ. Hannah Gay



2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Ένα κοριτσάκι εννέα μηνών σήμερα 

που γεννήθηκε στο Los Angeles

μολυσμένο με τον ιό του HIV τον 

οποίον του μετέδωσε η μητέρα του 

είναι πλέον το δεύτερο παιδί που 

θεωρείται ότι έχει θεραπευτεί από την 

λοίμωξη καθώς ο ιός δεν είναι πλέον 

ανιχνεύσιμος στον οργανισμό του.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα 

επιτεύχθηκε μετά από εντατική 

αντιρετροϊκή αγωγή που χορηγήθηκε 

στο παιδί αμέσως μετά την γέννηση 

του ενώ στην πραγματικότητα η αντι-

ιική θεραπεία είχε ξεκινήσει ήδη κατά 

την διάρκεια την εγκυμοσύνης στην 

μητέρα φορέα του ιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό 

συνέδριο στην Βοστώνη, πρόκειται για 

το δεύτερο βρέφος που φαίνεται να 

απαλλάσσεται από τον ιό HIV μετά 

από έγκαιρη επιθετική θεραπεία



3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : TIMOTHY BROWN – Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Ο μοναδικός ενήλικας άνθρωπος 

που θεραπεύτηκε από τον ιό μέχρι 

σήμερα είναι ο Αμερικανός Timothy

Brown, γνωστός ως ''ο ασθενής του 

Βερολίνου'', ένας άντρας μέσης 

ηλικίας που έπασχε από λευχαιμία 

και θεραπεύτηκε μετά από 

μεταμόσχευση μυελού των οστών 

από δότη με μια σπάνια γενετική 

μετάλλαξη. Η μεταμόσχευση έγινε 

για την θεραπεία ενός είδους 

καρκίνου του αίματος, αλλά 

συγχρόνως θεράπευσε και τη νόσο 

του AIDS.



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Αν και η αντιρετροική θεραπεία 
συνδέσμου φαρμάκων υψηλής 
δραστικότητας (HAART) έχει 
επιφέρει σημαντική μείωση της 
νοσηρότητας και αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης των ατόμων 
με HIV, υπάρχουν σημαντικά 
προβλήματα που καθιστούν 
απαραίτητη την ανακάλυψη ενός 
εμβολίου.

• Σχεδόν τα 2/3 των HIV οροθετικών 
ατόμων βρίσκονται στην Αφρική, 
όπου η πρόσβαση στη θεραπεία είναι 
περιορισμένη 

• Η πολυπλοκότητα και η καθημερινή 
χορήγηση της haart επηρεάζουν τη 
συμμόρφωση των ασθενών  στη 
θεραπεία και συνεπώς την 
αποτελεσματικότητα της.

• Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες .

• Ο ιός αναπτύσσει αντοχή στα 
φάρμακα.

• Υπάρχουν αποθήκες του ιού που 
καθιστούν αδύνατη την εκρίζωση 
του.



ΝΈΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV (ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ 

ΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ)

Ένα πειραματικό εμβόλιο 
προστάτευε πλήρως από τον ιό HIV
του AIDS μισούς από τους πιθήκους 
που το έλαβαν σύμφωνα με νέα 
μελέτη .Συγκεκριμένα τα 
πειραματόζωα έλαβαν το εμβόλιο 
και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε πολύ 
υψηλές δόσεις του ιού SIV , ο 
οποίος είναι αντίστοιχος του HIV
για τους πιθήκους .Τα αποτελέσματα 
ήταν τόσο

ενθαρρυντικά ώστε έχει ξεκινήσει 
ήδη η δοκιμή του εμβολίου σε 
ανθρώπους από την φαρμακευτική 
εταιρία  Johnson & Johnson .

Όπως ανακοινώθηκε η δοκιμή του 
εμβολίου στους πιθήκους έγινε με 
στόχο να δοκιμαστούν τα όρια του 
εμβολίου μέσω της έκθεσης των 
ζώων σε υψηλά επίπεδα του 
εξαδέλφου του HIV, SIV . Ο ιός 
ήταν τόσο ισχυρός ώστε να 
καταφέρει να μολύνει το 100% των 
μη εμβολιασμένων ζώων μετά από 6 
εκθέσεις σε αυτόν. Παρά ταύτα, τα 
μισά ζώα που είχαν λάβει το εμβόλιο 
προστατεύθηκαν πλήρως. 



ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΕΝΝΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ AIDS ΠΟΥ 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ερευνητές του Σάο Πάολο 
αναπτύσσουν εμβόλιο που η μέχρι 
στιγμής έρευνα δείχνει ότι μπορεί να 
μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον 
ιό HIV, ενώ καθυστερεί την εμφάνιση 
της νόσου σε φορείς .

Την ύπαρξη ενός νέου ελπιδοφόρου 
εμβολίου παρουσίασε η Ντόιτσε
Βέλλε: < μείναμε έκπληκτοι μπροστά 
στα αποτελέσματα της έρευνας μας> 
είπε ο υπεύθυνος του πανεπιστημίου 
του Σάο Πάολο .

Η ιδέα του νέου εμβολίου  HIVBr18  
στηρίζεται στην ενίσχυση των 
λεγόμενων υποδοχέων CD4, που 
βρίσκονται στην επιφάνεια των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Και αυτό γιατί σε μία 
λοίμωξη από τον HIV ο αριθμός των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος τα οποία προστατεύονται 
από την γλυκοπρωτεΐνη των 
υποδοχέων CD4,μειώνεται.Αναμένεται 
τώρα με αγωνία η επόμενη φάση της 
έρευνας.

HIVBr18 Vacina contra Aids de grupo da USP é a primeira a mirar ‘trechos fixos do HIV



ΝΕΟ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HIV 

Nέο εμβόλιο από ερευνητές στις 

ΗΠΑ υπόσχεται επίτευξη 

μακροπρόθεσμης προστασίας από 

τον ιό HIV και δίνει ελπίδα ακόμα 

και για τα χρονίως μολυσμένα 

άτομα.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες λένε 

ότι η ιδέα αξίζει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί 

γονιδιακή θεραπεία για να εισαγάγει 

ένα νέο τμήμα  DNA μέσα στα  τα 

υγιή κύτταρα των μυών. Η λωρίδα 

του DNA περιέχει τις οδηγίες για 

την κατασκευή των εργαλείων 

εξουδετέρωσης του HIV, τα οποία 

στη συνέχεια αντλούνται έξω από 

την κυκλοφορία του αίματος με έναν 

συνεχόμενο τρόπο



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το AIDS είναι μία ασθένεια που 
μεταδίδεται και σεξουαλικά. Διάφοροι 
τίτλοι στις εφημερίδες κάθε 1 Δεκέμβρη 
μιλάνε για τη μάστιγα του αιώνα. Όμως 
μάστιγα είναι το μαστίγιο, είναι το μέσο 
μιας τιμωρίας. Ταυτίζοντας την υγεία με 
την αρετή και τη νόσο με τη διαφθορά 
30 χρόνια μετά την έναρξη της 
επιδημίας συνεχίζουμε να περιγράφουμε 
μεταφορικά το AIDS ως μια ενοχική 
νόσο που ήρθε να επιβληθεί σαν τιμωρία 
για ένα τρόπο ζωής που αλλιώς θα έμενε 
ατιμώρητος. Συνεχίζουμε να μιλάμε για 
θύματα λες και πρόκειται για κάποιο 
έγκλημα. Συνεχίζουμε να 
αντιμετωπίζουμε τα οροθετικά άτομα με 
οίκτο, αφαιρώντας τους έτσι κάθε 
αξιοπρέπεια και δύναμη να 
υποστηρίξουν τον εαυτό τους.

Το AIDS δεν κάνει διακρίσεις. 
Προσβάλλει άντρες και γυναίκες και 
παιδιά, ανθρώπους κάθε φυλής και 
χρώματος, από νεογνά μέχρι 
ηλικιωμένους. Βρίσκεται παντού και θα 
συνεχίσει να εξαπλώνεται αν δεν 
κάνουμε αυτό που πρέπει για να 
σταματήσουμε τη διάδοσή του.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 13Ο Γ.Ε.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ


