
 

ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ 

ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ  

 

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ 

HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά 

πλαίζια 

Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης τοσ 

AIDS 

 

 

 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, ΜΑΡΟΤΙ 10523 
ΣΗΛ: 2105212000 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2013 

 

 



[9] 

 

ηόσοι ηηρ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ κλινικέρ ή ζηα 

ιαηπεία εξοςαλικώρ Μεηαδιδομένυν Νοζημάηυν 

Νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο 

θαη ζηα ηαηξεία ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ είλαη: 

 Λα δηαγλσζηνχλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί 

απφ ηελ HIV ινίκσμε (Sabin et al, 2004). 

 Λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα ηα ινηπά ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ψζηε 

λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία θαη θαη’ επέθηαζε λα κεησζεί ε 

κεηάδνζε ηεο HIV ινίκσμεο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ θαη ηεο HIV ινίκσμεο (Zetola et al,  

2009).   

 Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζε 

νξναξλεηηθά άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ 

θηλδχλνπ 

 Λα παξαζρεζεί ε ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο ζπληξφθνπο ησλ νξνζεηηθψλ αζζελψλ. 

Πποληπηικόρ έλεγσορ αηόμυν 

Νη ελδείμεηο-ζπζηάζεηο γηα εμέηαζε αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αηφκσλ: 

 Πε άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί. 

 Πε άηνκα ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο νμείαο HIV 

ινίκσμεο. 

 Πε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ απξνθχιαθηεο πξσθηηθέο ή θνιπηθέο επαθέο ή 

ζεμνπαιηθέο επαθέο κε πνιιαπινχο ζπληξφθνπο. 

 Πηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 Πε άηνκα πνχ αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ζε ρψξεο πςεινχ επηπνιαζκνχ 

ηεο HIV ινίκσμεο ή κε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο 

γεληθεπκέλεο επηδεκίαο. 

 Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ 

επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο. 

 Πε άηνκα κε HIV(+) ζχληξνθν. 

 Πε θάζε εγθπκνλνχζα γπλαίθα. 

 Πε αζζελείο κε ινηκψμεηο ή λνζήκαηα φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, HCV, HBV 

θαη ινηπά ΠΚΛ.   
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 Πε άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ θάπνηνπ άιινπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ 

λνζήκαηνο. 

Έλεγσορ λόγυ ζςνθηκών: 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ν HIV έιεγρνο νθείιεη λα δεηείηαη ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Ξξνγξακκαηηζκφο εγθπκνζχλεο. 

 Πηα ζχκαηα βηαζκνχ/ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

 Πε ζχκαηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking). 

 Πε θξαηνχκελνπο/εο θπιαθψλ.  

Γιαθεζιμόηηηα ηηρ εξέηαζηρ για ηην HIV λοίμυξη 

Ζ πξνψζεζε ηνπ αλψλπκνπ θαη εκπηζηεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε 

επξχηεξα πιαίζηα εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο 

ιίζνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη 

κνιπζκέλα θαη λα πξνζεγγηζηνχλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Ππλεπψο, ζπζηήλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιαζζηθέο δνκέο 

πγείαο, φπσο:  

 Πε θιηληθέο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ (STIs). 

 Πε δνκέο απεμάξηεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. 

 Πε θιηληθέο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο.  

 Πε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θέληξα πγείαο/ πνιπταηξεία 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Πε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. 

 Πε ηαηξεία θπιαθψλ. 

 Πε δνκέο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. 

 Πε εηδηθέο θιηληθέο, πνπ κπνξεί λα πξνζέξρνληαη νη αζζελείο γηα άιια λνζήκαηα 

ελδεηθηηθά ηεο HIV ινίκσμεο φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, επαηίηηδα C.  

Πηελ θνηλφηεηα, εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο, φπσο: 

 Πε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο.  

 Πε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη θηιηθνχο ρψξνπο (checkpoints). 

 Πηα ίδηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί (πρ ζε θέληξα δηαζθέδαζεο πξνζθηιή 
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ζηνπο MSM «gay bars», ζηέθηα ρξεζηψλ), ζε θέληξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ. Ξηινηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, έρνπλ δείμεη φηη ε 

πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο ζε πιαίζηα εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ θιηληθψλ 

δνκψλ είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο ην πεξηβάιινλ είλαη πην θηιηθφ θαη 

ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα λα εμεηαζηνχλ (Weatherburn et al, 

2006).  

Ζ εμέηαζε ηφζν ζε θιηληθά φζν θαη ζε κε θιηληθά πιαίζηα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ 

ηαηξν-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ή απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε 

ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο.  

ςζηάζειρ για ηη ζςνιζηώμενη ζςσνόηηηα εξέηαζηρ 

O εηήζηνο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ γηα ηελ HIV ινίκσμε 

ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ πηνζεηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Ππγθεθξηκέλα, εηήζηνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

 Πε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο ή ζπρλφηεξα 

αλάινγα κε ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ.  

 Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ. 

 Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.  

 Πε εηεξνθπιφθηια άηνκα, πνπ είραλ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο 

ζπληξφθνπο απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είραλ εμεηαζηεί. 

 Πε δφηεο αίκαηνο, παξαγψγσλ αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ.  

 Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ 

επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο (ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο, φπσο 

ρψξεο πνζαραξίνπ Αθξηθήο) 

 Όζν αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζπζηήλεηαη 

έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε εμακεληαία βάζε.  

Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ 

Μέθοδοι επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ 

Ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο HIV ινίκσμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα ην 1985 γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. 

Νη πξψηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο 

θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (counselling) πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε γηα άηνκα κε 
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ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ παξαθνινπζνχληαλ ζε θιηληθέο αθξνδίζησλ 

λνζεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά, ην 1987. Έθηνηε, έρνπλ δεκνζηεπζεί 

πιήζνο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε 

εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ηερληθέο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ θαη 

αληηγφλσλ, κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ CD4 T ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνξηαθνχο ειέγρνπο 

γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ, 

ησλ ηχπσλ θαη ησλ ππνηχπσλ ηνπ ηνχ θαη ηεο αληνρήο ηνπ ηνχ ζηα αληηξεηξντθά 

θάξκαθα. Νη αληρλεπφκελνη δείθηεο ζην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

εκθάληζεο είλαη ην ητθφ RNA, ην αληηγφλν p24 ηνπ ηνχ θαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ 

ητθψλ αληηγφλσλ. Ρα επίπεδα ητθνχ RNA ζην πιάζκα απμάλνληαη εθζεηηθά, θηάλνληαο 

ζηε κέγηζηε ηηκή 10-14 εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε, φπνπ αθνινπζεί ε βαζκηαία πηψζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ (McMichael et al, 2010).  

Ξιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη αλνζνζναληηδξάζεηο Elisa 4εο γεληάο, πνπ 

αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ηα IgG θαη IgM αληηζψκαηα θαζψο θαη ην αληηγφλν HIV p24. 

Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 4εο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηηο 

αλνζναληηδξάζεηο 3εο γεληάο. Δπίζεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφηεξεο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ επηπξφζζεηεο 

δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ p24 (Constantine & Zink, 2005). Πε ρψξεο 

ρακεινχ επηπνιαζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αζζελψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ή 

αδηεπθξίληζηα απνηειέζκαηα EIA (Parry et al, 2003). Δπίζεο, νη πεξηπηψζεηο 

εκθάληζεο ςεπδψο ζεηηθψλ θαη ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ 

αλνζνελδπκηθψλ ειέγρσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 ζην παξάξηεκα Η.  

Ζ θχξηα δηαγλσζηηθή αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ 

δηελέξγεηα κηαο αξρηθήο δνθηκαζίαο αθνινπζνχκελεο απφ κία επηβεβαησηηθή δνθηκαζία 

ζε πεξίπησζε αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αξρηθή εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία 

είλαη ζπλήζσο κηα δνθηκαζία δηαινγήο (screening test) αλαδήηεζεο αληηζσκάησλ 

έλαληη ηνπ ηνχ ζηνλ νξφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν (EIA-Δnzyme 

Immuno Assay). Νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο anti HIV EIA (ζπκβαηηθέο θαη ηαρείεο) 

επηηπγράλνπλ ζήκεξα πνζνζηά  αμηνπηζηίαο 99% 

(https://www.who.int/diagnostics_laboratory/publications/evaluations/en/index.html.

2009). 
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Γοκιμαζίερ ηασείαρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηο αίμα και ζε 

εναλλακηικά βιολογικά ςγπά (rapid tests) 

Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ηερληθέο φπνπ ην αξρηθφ απνηέιεζκα δίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (rapid 

test). Νη γξήγνξνη εξγαζηεξηαθνί HIV έιεγρνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αλνζνελδπκηθψλ ηερληθψλ φπνπ ην απνηέιεζκα δίλεηαη εληφο 30 ιεπηψλ, είλαη απιέο 

θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα εθάκηιιε ησλ θιαζηθψλ 

κεζφδσλ (Branson, 2007). Ρα θπηία ησλ ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ 

πεξηέρνπλ φια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμέηαζε. Ρα πεξηζζφηεξα 

πεξηέρνπλ HIV-1/2 αληηγφλα θαη έηζη αληρλεχνπλ φια ηα αληίζηνηρα αληηζψκαηα. 

Όηαλ ππάξρνπλ αληηζψκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην βηνινγηθφ δείγκα 

ηφηε εκθαλίδεηαη ρξψκα ζηελ ηαηλία, ην νπνίν εθηηκάηαη ππνθεηκεληθά νπηηθά. Ρν 

βηνινγηθφ δείγκα κπνξεί λα είλαη αίκα (πιάζκα, νξφο ή νιηθφ αίκα) ή άιιν βηνινγηθφ 

πγξφ φπσο ζηνκαηηθά πγξά, νχξα. Ππγθεθξηκέλα ε επαηζζεζία ησλ δνθηκαζηψλ 

ηαρείαο αλίρλεπζεο θπκαίλεηαη απφ 98%-100% θαη ε εηδηθφηεηα γχξσ ζην 99% 

(O’Connell et al, 2003).  

Ρν αίκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηφζν κε ηηο ζπκβαηηθέο φζν θαη κε 

ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο 

αλίρλεπζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί κέζσ ηξππήκαηνο ηεο ζειήο ηνπ δαθηχινπ ηεο 

ρεηξφο. Κία κε δχν ζηαγφλεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ιακβάλνληαη ζε κηα απνξξνθεηηθή 

ηαηλία φπνπ θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ (+/-2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ). 

Ρν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαρείεο δνθηκαζίεο κε ρξήζε απνμεξακέλσλ 

θειίδσλ αίκαηνο είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ θαη δε ρξεηάδνληαη λα 

ςπρζνχλ. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο είλαη πςειή θαη θπκαίλεηαη απφ 87-

99% (Protto et al, 2004). 

Υο βηνινγηθά δείγκαηα ζηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη 

ηα ζηνκαηηθά πγξά θαη ηα νχξα.  Αλ θαη αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζηέινπ σο ελαιιαθηηθφ 

βηνινγηθφ πγξφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξφ πνπ ιακβάλεηαη απφ 

ηελ πεξηνρή ησλ νχισλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν βηνινγηθφ δείγκα πεξηέρεη IgG αληηζψκαηα 

ζε ζπγθεληξψζεηο αληίζηνηρεο κε ηνλ νξφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζίειν ν νπνίνο 

πεξηέρεη θπξίσο IgA θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε IgG ηζνδπλακεί κε ην 1% ηεο πνζφηεηαο 

ζηνλ νξφ (Constantine 2005).  

Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπο κεηψλνληαη ηα 

πνζνζηά ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαζψο δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή κε 
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κνιπζκαηηθά βηνινγηθά πγξά (Protto et al, 2004). Ζ επξεία ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, θαζψο ηα άηνκα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα 

ζπκκεηέρνπλ (Protto et al, 2004, UNAIDS/WHO 2001). Κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε 

κε θιηληθά πιαίζηα, ζηα ζεκεία πνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ή αθφκα θαη 

ζε επξχηεξα πιαίζηα, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη 

πιεζπζκνί (Clerk et al, 2008). Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε: 

 Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε αίκα: κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή-πεγή. 

 Έθζεζε κεηά απφ ζεμνπαιηθή επαθή: κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε επηινγή 

ηνπ ηεζη θαη ζηνπο δχν ζπληξφθνπο. 

 Πηνλ ηνθεηφ ζε γπλαίθα κε άγλσζην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ή επίηνθν 

γπλαίθα πνπ έρεη χπνπηε επαθή κεηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ έρεη θάλεη 

γηα HIV. 

Ρα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζην φηη ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε θαη άιισλ 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ (φπσο HBV, HCV, Πχθηιε) ή γηα ηε δηελέξγεηα άιισλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνηχπνπ ηνπ ηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κε βηνινγηθφ δείγκα ηα 

ζηνκαηηθά πγξά ή ηα νχξα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αίκα θαη παξάγσγά ηνπ (Branson 2003, 

Greenwald 2006). 

Πηα νχξα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κφλν IgG αληηζψκαηα. Ζ ζπιινγή ησλ 

νχξσλ απνηειεί κηα απιή, κε αηκαηεξή δηαδηθαζία θαη ην δείγκα απνζεθεχεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζηνπο 4ΝC ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί αξγφηεξα. Ρα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ νχξσλ σο βηνινγηθφ δείγκα είλαη ηα ίδηα κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ζηνκαηηθψλ πγξψλ. Ξαξφια απηά κέρξη ηψξα δελ 

ππάξρνπλ αμηφπηζηα ηεζη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηα νχξα (Protto et al, 2004).  

Πηελ Διιεληθή αγνξά έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ηαρεία ηεζη κε βηνινγηθφ 

δείγκα ην αίκα θαη ηα παξάγσγά ηνπ θαη ηα ζηνκαηηθά πγξά. 
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Δπιβεβαιυηικέρ δοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ 

(confirmatory tests) 

Πε ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο, ε πηζαλφηεηα παξαγσγήο 

ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηε ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία ηνπ 

αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Γη απηφ ην ιφγν θάζε ζεηηθφ αξρηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα 

επηβεβαηψλεηαη κε επηπξφζζεηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο. Νη πην θνηλέο δνθηκαζίεο 

επηβεβαίσζεο είλαη ε Western blot, ε ηερληθή ξαδηναλνζνθαζίδεζεο (radio immune 

precipitation assay-RIPA), ε ηερληθή έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ (immune fluorescent 

antibody assay-IFA), ε ηερληθή ηεο γξακκηθήο αλνζνκεζφδνπ (line immunoassay-

LIΑ) (Constantine 2005, European Commission. 2009/886/EC.27.11.2009). Ζ 

επξχηεξα εθαξκνζκέλε κέζνδνο επηβεβαίσζεο δηεζλψο είλαη ε Western blot. 

Γοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ νοςκλεφνικού οξέορ με μοπιακέρ ηεσνικέρ 

Νη κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ HIV-RNA δηαγηγλψζθνπλ ηελ HIV ινίκσμε κηα 

εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ θαη 12 

κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εθαξκνγή 3εο γεληάο EIA (Fiebig et al, 2003). Κε ηε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ επηηξέπεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε αλίρλεπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ λνπθιενηηδηθψλ αιιεινπρηψλ DNA ή RNA ηνπ ηνχ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ κφιπλζε απφ ηνλ HIV θαη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή 

αληηζσκάησλ θαη είλαη ρξήζηκεο ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ. Ξαξνπζηάδνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα θαη είλαη αθξηβφηεξεο 

απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Νη θπξηφηεξεο ηερληθέο 

άκεζεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο (DNA-RNA) είλαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε 

πνιπκεξάζεο (PCR polymerase chain reaction) (Louie et al, 2000), ε αιπζηδσηή 

αληίδξαζε πνιπκεξάζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (reverse transcription-PCR) 

(Louie et al, 2000), ε ηερληθή εληζρπκέλνπ ζήκαηνο δηαθιαδηδφκελνπ DNA (branced 

DNA- bDNA), ε ηερληθή άκεζνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο-ζηφρνπ 

(Nucleic acid sequence based amplification (NASBA) (Tsongalis 2006). 

Νη ελδείμεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο 

ηνπ ηνχ είλαη: 

 Υο δηαγλσζηηθή εμέηαζε, επί επαλεηιεκκέλσο ακθίβνινπ WB επηβεβαησηηθνχ 

απνηειέζκαηνο.  

 Έγθαηξε δηάγλσζε ζε λενγλφ, κε νξνζεηηθή κεηέξα (Sharma et al, 2008). 
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 Πηνπο αηκνδφηεο, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ 

(Constantine 2005). 

Ν κνξηαθφο έιεγρνο δελ ελδείθλπηαη σο αξρηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

ινίκσμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο (BHIVA/BASHH/BIS. 2008).  

Βαζικέρ απσέρ διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ  

 Ρν θχξην βηνινγηθφ δείγκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αίκα. Ζ 

ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (φπσο ζηνκαηηθψλ πγξψλ) 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο αλ είλαη δχζθνιε ε αηκνιεςία.  

 Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 99% θαη 98% αληίζηνηρα (WHO/UNAIDS 2007).  

 Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο (EIA) αλίρλεπζεο 

ηεο HIV ινίκσμεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε 

δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο θαη κεηά λα ειέγρεηαη θαη κε 

επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

 Πηελ πεξίπησζε αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο EIA ζπζηήλεηαη ζην ίδην 

βηνινγηθφ δείγκα ε δηελέξγεηα δεχηεξεο EIA, κε δηαθνξεηηθή ηερληθή ή απφ 

δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο, 

δηελεξγείηαη αλνζνελδπκηθή κέζνδνο ζε δεχηεξν βηνινγηθφ δείγκα. Πηε 

πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελνπ ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη 

δνθηκαζία WB επηβεβαίσζεο ή δνθηκαζίεο ειέγρνπ ητθνχ θνξηίνπ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. 

 Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο 

HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα αίκαηνο ή 

πιάζκαηνο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη 

επηβεβαησηηθή δνθηκαζία.  

 Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 3εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV 

ινίκσμεο ζε δηάζηεκα 4,5-5 βδνκάδσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο, 

ελψ νη 4εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ζε 2,5-3 βδνκάδεο 

(Daskalakis 2011). Γηα λα ζπζηαζεί ην αζθαιέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 
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εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο φζν θαη ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θάζε εξγαζηήξην. Ππζηήλεηαη κηα αξρηθή 

εμέηαζε θαηά ηε πξνζέιεπζε ηνπ αηφκνπ θαη κία εμέηαζε ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 6-8 βδνκάδσλ απφ ηελ πηζαλή έθζεζε.  

 Ππζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο EIA 

4εο γεληάο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαη αληηγφλνπ p24 

ηαπηνρξφλσο θαζψο θαη αλνζναληηδξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηελ αλίρλεπζε 

ηεο ινίκσμεο ηεο νκάδαο O.  

Δπμηνεία ηυν αποηελεζμάηυν  

 Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο EIA είλαη ζεηηθφ θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ζεσξείηαη 

αξλεηηθφ ζηελ HIV ινίκσμε, εθηφο αλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζηε πεξίνδν 

νξνκεηαηξνπήο (ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ ηε παξαγσγή αληηζσκάησλ).  

 Δπαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6-8 

εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε 

πεξίπησζε ιήςεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνηθήο αγσγήο, ή ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπιινίκσμεο κε άιινπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο 

θπηηαξνκεγαινηφο ή ν HCV ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο ή επηβεβαησηηθήο 

δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο (πίλαθαο 1), 

ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο).   

 Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο 

ζπζηήλεηαη επαλεμέηαζε ζε θαηλνχξγην βηνινγηθφ δείγκα ζε δηάζηεκα 2 

εβδνκάδσλ (Rogstad et al, 2006, UNAIDS/WHO 2009). Ρν δεχηεξν δείγκα 

πξνηηκάηαη λα είλαη πιάζκα ή ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο ηνπο 

αξρηθνχ δείγκαηνο. 

 Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ ή «αδχλακνπ ζεηηθνχ» απνηειέζκαηνο αξρηθνχ 

αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ EIA, ζπζηήλεηαη ν επαλέιεγρνο ζην ίδην βηνινγηθφ 

δείγκα κε δηαθνξεηηθή κέζνδν/θαηαζθεπαζηή. Πηε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί 

λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο 

ΔΗΑ ζε δηαθνξεηηθφ βηνινγηθφ δείγκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ. Πηε 

πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζην ίδην 
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δείγκα  δηελεξγείηαη δνθηκαζία επηβεβαίσζεο WB ή κνξηαθνχ ειέγρνπ αλάινγα 

κε ηελ θιηληθή εηθφλα ψζηε λα επηβεβαησζεί ή λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε 

νξνκεηαηξνπήο.  

 

Πίνακαρ 1: Οπιζμόρ και ζςμπηώμαηα ππυηολοίμυξηρ 

Οπιζμόρ: Ζ πξψηε θάζε ηεο HIV ινίκσμεο θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ 

ζχλδξνκν. Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ είζνδν ηνπ ηνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. Ρν ητθφ θνξηίν αλεπξίζθεηαη ζε 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζπλεπψο ζηε θάζε απηή ε κνιπζκαηηθφηεηα είλαη πςειή. 

ςμπηώμαηα: Ρα ζπκπηψκαηα είλαη κε εηδηθά θαη πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηεο 

γξηπψδνπο ζπλδξνκήο ή ηεο ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο. Ρα ζπκπηψκαηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ππξεηφο, εμάλζεκα, κπαιγίεο ή αξζαιγίεο, αίζζεκα 

θαηαβνιήο, λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο, πνλνθέθαινο, δηφγθσζε ηξαρειηθψλ 

ιεκθαδέλσλ, άηππα έιθε ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ρν 30% ησλ κνιπζκέλσλ 

αηφκσλ κπνξεί λα κελ εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα. Ρα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα 

δηαξθέζνπλ απφ 2 έσο 4 βδνκάδεο. Ζ ιεκθαδελνπάζεηα κπνξεί λα παξακείλεη γηα 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 

 

Δξέηαζη για ανίσνεςζη για ηη HIV λοίμυξη ζηην κοινόηηηα (Community 

Based Voluntary Counseling and Testing- CBVCT) 

Ζ θνηλφηεηα απνηειεί κηα δεμακελή αδηάγλσζησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα κελ 

έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο 

αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηε θνηλφηεηα κπνξεί λα πινπνηεζεί ή κε ηε ιεηηνπξγία 

θηλεηψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ζε δηάθνξα ζεκεία φπσο θέληξα δηαζθέδαζεο ή ζεκεία ζπλάληεζεο δχζθνια 

πξνζβάζηκσλ ε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ. Πε πιαίζηα φπσο απηφ ηεο 

θνηλφηεηαο ελδείθλπηαη ε ρξήζε δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο κε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ πγξψλ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα δηεμαρζεί απφ επαγγεικαηίεο 

πγείαο κε ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Νη πιεζπζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ 

είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί φπσο νη κεηαλάζηεο, νη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηα παξάλνκα εθδηδφκελα άηνκα θαη άιινη δχζθνια 

πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί φπσο νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άιινπο 
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άλδξεο. Ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε 

ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζηε θνηλφηεηα 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 20.  

 

Πποηεινόμενοι αλγόπιθμοι διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με 

ηη σπήζη ηασέυν δοκιμαζιών ανίσνεςζηρ ζε εναλλακηικά βιολογικά 

δείγμαηα 

Ρα ηεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο έρνπλ παξφκνηα επαηζζεζία θαη 

εηδηθφηεηα κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζπλεπψο έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα δελ 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη ζεσξείηαη αξλεηηθφ (Greenwald et al, 2006), 

εθηφο εάλ ππάξρεη πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ή ππάξρεη 

αλνζνθαηαζηνιή. Θα πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ 

δείγκα (π.ρ ηα ζηνκαηηθά πγξά),  επηκεθχλεηαη ε πεξίνδνο παξαζχξνπ, θαη απηφ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Ρα θπηία ησλ 

ηεζη γξήγνξεο αλίρλεπζεο είλαη αθξηβφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα θπηία ζπκβαηηθήο 

EIA, σζηφζν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ εμίζνπ ρξήζηκα θαη αμηφπηζηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ είλαη δηαζέζηκνο ν θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ «rapid tests», φπσο θαη κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο 

αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απαηηείηαη πξφζζεηε δηεξεχλεζε ζε αίκα κε ζπκβαηηθή 

EIA θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αθνινπζεί επηβεβαίσζε κε WB ή 

NAAT. Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο εμέηαζεο είλαη 

αζχκθσλν κε ην απνηέιεζκα ηνπ rapid test ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί επαλάιεςε 

ηεο επηβεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαηλνχξγην δείγκα. Ζ επαλεμέηαζε ζπζηήλεηαη 

κεηά απφ έλα κήλα.  

Νη ηξνπνπνηεκέλνη αιγφξηζκνη δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ζηα ζεκεία παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνπλ επηπξφζζεηα εγθεθξηκέλα ηεζη άκεζεο 

αλίρλεπζεο απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή ή γξήγνξα ηεζη κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ 

ελαιιαθηηθνχ βηνινγηθνχ δείγκαηνο. Ρέηνηνη αιγφξηζκνη έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηνλ 

Νξγαληζκφ εξγαζηεξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ (APHL) αιιά ζηελ παξνχζα θάζε 

δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πιαίζηα ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ ηεο Διιάδαο (Bennet et 

al, 2009) θαζψο ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ θπθινθνξνχλ αξθεηά ηεζη κε ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. 
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Αλγόπιθμορ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με κλαζζικέρ 

μεθόδοςρ για ενήλικερ και παιδιά μεγαλύηεπα ηυν 18 μηνών 

 

* ζε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα 

HIV πξσηνινίκσμεο, ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο) 

1
ε
 αηκνιεςία 4

εο
  

γεληάο EIA  

Θεηηθό Απνπζία HIV 

ινίκσμεο, εθηόο αλ 

ππάξρεη έθζεζε ηηο 

πξνεγνύκελεο 6 

βδνκάδεο 

Επηβεβαίσζε κε WB ή 
άιιεο επηβεβαησηηθέο 
Δνθηκαζίεο, HIV-1/ 
HIV-2 
 

 

 Αξλεηηθό*
 

 

 

ζεηηθό Ακθίβνιν 

 

2
ε
 WB κεηά από 2 βδνκάδεο  ή 

κνξηαθόο έιεγρνο αλάινγα κε ηελ 

θιηληθή εηθόλα ή ηελ  ηειεπηαία επαθή 

 

Ακθίβνιo 

απνηέιεζκα 

 

 Ακθίβνιν 

απνηέιεζκα 

2
ε
 EIA ζην ίδην βηνινγηθό 

δείγκα,  κε δηαθνξεηηθό 

θαηαζθεπαζηή/ηερληθή 

 

Θεηηθό 

2
ε
  EIA ζην ίδην 

δείγκα κε δηαθνξεηηθό 

θαηαζθεπαζηή/ηερληθή 

 

 2
ε
 αηκνιεςία 

(επαλάιεςε)  κεηά 

από 2 βδνκάδεο  

αξλεηηθό 

Επηπξόζζεηε δηεξεύλεζε 

κε δηαθνξεηηθή 

αηκνιεςία/πηζαλό ιάζνο 

εξγαζηεξίνπ  

Θεηηθό: παξνπζία 

ινίκσμεο 

Αξλεηηθό: απνπζία 

ινίκσμεο 

 WB ή κνξηαθόο 

έιεγρνο  

Ακθίβνιν 
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Αλγόπιθμορ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με σπήζη ηασέυν δοκιμαζιών 

ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηα ζημεία εξέηαζηρ (point of care) 

 

    Α1 

 

 Α1+                           Α2 -  

 

 Α2 (αιμολητία) 

 

                              Α1+,Α2+ Α1+, Α2-         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Α1: ηεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο κε ρξήζε αίκαηνο ή ελαιιαθηηθνχ βηνινγηθνχ δείγκαηνο  

Α2: ηεζη αλίρλεπζεο ζε αίκα κε ηηο ζπκβαηηθέο EIA     

  

 

 

Αξλεηηθό, εθηόο αλ 

ππάξρεη έθζεζε ηνπο 

πξνεγνύκελνπο  3 κήλεο 

Θεηηθό απνηέιεζκα, 
επηβεβαίσζε κε WB ή άιιεο 
επηβεβαησηηθέο 
Δνθηκαζίεο (βι. αιγόξηζκν  
ζει. 20) 
 

 

Ακθίβνιν απνηέιεζκα, 
αθνινπζεί 2

ε
 EIA έλα κήλα 

κεηά θαη εθαξκόδεηαη από 
ηελ αξρή ν αιγόξηζκνο  
ζει. 19 
 

 

ή κνξηαθόο έιεγρνο 

αλάινγα κε ηελ θιηληθή 

εηθόλα 
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Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ εγκύοςρ  

Ν HIV κεηαδίδεηαη απφ ηε κνιπζκέλε κεηέξα ζην έκβξπν δηαπιαθνπληηαθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θαηά ηνλ ηνθεηφ ιφγσ δηέιεπζεο απφ ην κνιπζκέλν 

θφιπν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ κε ην κνιπζκέλν γάια. Νη πηζαλφηεηεο 

κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο αζξνηζηηθά είλαη 25-30%, αιιά κεηψλνληαη ζεκαληηθά 

αγγίδνληαο ην 2% αλ ε έγθπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ιάβεη ηελ 

απαξαίηεηε αληηξξεηξντθή αγσγή (Havens 2010). Ξνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ινίκσμεο ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ξνπηίλαο φισλ ησλ 

εγθχσλ. Ξαξφια απηά δελ εθαξκφδεηαη πηζηά θαη γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο γπλαίθεο 

παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο κε ζπλέπεηεο γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ηα λενγλά. Νη θχξηεο αξρέο 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ φζν αθνξά ζηελ HIV 

ινίκσμε είλαη:  

 Ν έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνγελλεηηθφ 

έιεγρν ησλ γπλαηθψλ. 

 Ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη εζεινληηθφο. Θακία γπλαίθα δελ πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ρσξίο λα ην γλσξίδεη. 

 Νη έγθπεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε πξηλ ηελ 

εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε. Πηηο εγθχνπο πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα 

απεπζχλνπλ εξσηήζεηο. 

 Πε πεξίπησζε άξλεζεο εθ κέξνπο ηεο εγθχνπ, λα εμεηαζηεί, ε απφθαζε απηή 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηαηξηθφ ηεο θάθειν θαη λα δηεξεπλάηαη απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο  

ςσνόηηηα εξέηαζηρ 

 Ζ πξψηε εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα κεηά ηε 

δηαπίζησζε ηεο θχεζεο. Νη γπλαίθεο πνπ αξλνχληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ πξψηε 

επίζθεςε ελζαξξχλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε. 

 Έλα δεχηεξν ηεζη ζπζηήλεηαη ζην ηξίην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, θαη θαηά 

πξνηίκεζε πξηλ απφ ηελ 36ε βδνκάδα ηεο θχεζεο ζε: 

 Γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ ινίκσμε, φπσο 

εθδηδφκελεο, ρξήζηξηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ ή γπλαίθεο πνπ έρνπλ ρξήζηεο 

ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξήζηεο. 

 Γπλαίθεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. 
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 Γπλαίθεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε έλα ΠΚΛ.  

 Πηηο θξαηνχκελεο θπιαθψλ. 

 Πηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζεκεία ή ζπκπηψκαηα φκνηα κε απηά ηεο νμείαο 

ινίκσμεο απφ HIV. Πηε πεξίπησζε απηή πξνηηκάηαη ν έιεγρνο HIV-RNA. 

 Πηηο γπλαίθεο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV 

ινίκσμεο.  

 Πηηο γπλαίθεο κε HIV νξνζεηηθφ ζχληξνθν.  

Σεζη ηασείαρ ανίσνεςζηρ καηά ηην έναπξη ηος ηοκεηού 

 Θάζε γπλαίθα κε αδηεπθξίληζην πξνθίι γηα ηελ HIV ινίκσμε ηε ζηηγκή ηνπ 

ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα ηε ινίκσμε κε ηαρεία δνθηκαζία (rapid 

test).  

 Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο εμέηαζεο, νη ιφγνη ηεο άξλεζεο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη. 

 Έλαξμε πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο ζπζηήλεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζεηηθψο αληηδξψληνο απνηειέζκαηνο ηνπ γξήγνξνπ ηεζη, ρσξίο 

λα πεξηκέλνπκε ηελ επηβεβαίσζε. 

Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε νεογνά οποθεηικών μηηέπυν 

Ρα κεηξηθά αληηζψκαηα κέζσ ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο επηθνηλσλίαο 

εηζέξρνληαη ζηε θπθινθνξία ηνπ εκβξχνπ θαη κπνξεί λα είλαη αληρλεχζηκα ζην 

βξέθνο γηα 18 κήλεο. Γη’ απηφ ην ιφγν νη κεηξήζεηο ηνπ ηίηινπ ηνπο δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλνζηαθή απάληεζε ηνπ λενγλνχ. Νη δνθηκαζίεο κνξηαθνχ 

ειέγρνπ είλαη εθείλεο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηα 

λενγλά. Ηδηαίηεξα ε ρξήζε ηεο αλίρλεπζεο ηνπ πξνητθνχ DNA είλαη πεξηζζφηεξν 

ελδεηθηηθή ζε ζχγθξηζε κε ην RNA ηνπ ηνχ πνπ κπνξεί λα είλαη ζε ρακειά επίπεδα 

ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα ιακβάλεη πξνθπιαθηηθή αληηξεηξντθή αγσγή (Parry et al, 

2003). Ππλεπψο, ην ητθφ θνξηίν απαηηείηαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε ειηθίεο 

<18 κελψλ. 

Νεογέννηηα από μηηέπερ με άγνυζηο πποθίλ HIV οποθεηικόηηηαρ 

 Γηα λενγέλλεηα πνπ γελληνχληαη απφ κεηέξεο κε άγλσζην HIV πξνθίι 

νξνζεηηθφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη ηαρχο έιεγρνο γηα HIV ζηε κεηέξα ή/θαη ην παηδί 
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φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα κεηά ηνλ ηνθεηφ κε άκεζε έλαξμε 

ρεκεηνπξνθχιαμεο. 

 Πηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, ζηε 

κεηέξα πξέπεη λα γίλεη επηβεβαησηηθή δνθηκαζία (Western blot) θαη εάλ είλαη 

αξλεηηθή λα δηαθφπηεηαη ε ρεκεηνπξνθχιαμε. 

 Πηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ ζηε 

κεηέξα, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ λενγέλλεηνπ πεξηγελλεηηθά κε κέηξεζε  ηνπ 

ηηθνχ PCR HIV-DNA. 

Έλεγσορ για HIV λοίμυξη νεογνών οποθεηικών μηηέπυν 

 Θάζε λενγέλλεην HIV νξνζεηηθήο κεηέξαο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε ειηθία 

14-21 εκεξψλ, 1-2 κελψλ θαη 4-6 κελψλ. Κεξηθνί εηδηθνί ζπζηήλνπλ ηε 

κέηξεζε ηνπ ητθνχ θνξηίνπ θαη ζηε γέλλεζε εηδηθά γηα γπλαίθεο πνπ δελ 

ππήξρε ητθή θαηαζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή δηαγλψζηεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. 

 Θάζε ζεηηθφ ηνινγηθφ ηεζη πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε δεχηεξε κέηξεζε 

ητθνχ θνξηίνπ απφ δηαθνξεηηθφ δείγκα φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Ρα 

έσο ηψξα δεδνκέλα δελ δείρλνπλ θακία θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε ηεο 

HIV ινίκσμεο κε κέηξεζε κε PCR ηνπ ητθνχ HIV DNA ζε βξέθε πνπ έιαβαλ 

δηδνβνπδίλε. Όκσο ε επίδξαζε ηεο  έθζεζεο ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηδηνχ ζε 

ζπλδπαζκφ αληηξεηξντθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ επαηζζεζία ησλ 

δηαγλσζηηθψλ ηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζην βξέθε θαη ηδηαίηεξα ζηε κέηξεζε 

ηνπ ηηθνχ RNA είλαη άγλσζηε. 

 Ζ HIV ινίκσμε κπνξεί κεξηθψο λα απνθιεηζζεί κε δχν ή πεξηζζφηεξα 

αξλεηηθά ηεζη, ην έλα ζηελ ειηθία ησλ 14 εκεξψλ ή κεγαιχηεξε θαη ην 

άιιν ζηελ ειηθία ηνπ 1 κελφο ή κεγαιχηεξε.  

 Νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηεο HIV ινίκσμεο ζε βξέθνο πνπ δε ζήιαζε κπνξεί 

λα γίλεη κε δχν αξλεηηθά ηνινγηθά ηεζη ην έλα ζε ειηθία 1 κελφο ή 

κεγαιχηεξε θαη ην άιιν ζε ειηθία 4 κελψλ ή κεγαιχηεξε. Ξνιινί εηδηθνί 

επηβεβαηψλνπλ ην αξλεηηθφ HIV πξνθίι ηνπ βξέθνπο  κε έιεγρν 

αληηζσκάησλ ζε ειηθία 12-18 κελψλ, 
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Δξέηαζη μεηά από έκθεζη ζηην HIV λοίμυξη  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ιήςε αληηξεηξντθήο αγσγήο θαζπζηεξεί ηελ 

νξνκεηαηξνπή έσο θαη 6 κήλεο. Έηζη πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κηαο δνθηκαζίαο 

αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε θαη πξηλ ηελ ιήςε 

πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο. Νη επφκελεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV 

ινίκσμεο γίλνληαη ζε έλαλ κήλα, ζε 4 κήλεο, θαη έλα ηειεπηαίν ηεζη ζε 6 κήλεο.  

Ανυνςμία και Δμπιζηεςηικόηηηα 

Ν έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο είλαη πάληα 

εκπηζηεπηηθφο, εζεινληηθφο θαη αλψλπκνο αλ ην επηζπκεί ν εμεηαδφκελνο, κε ηελ 

πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ππφ εμέηαζε αηφκνπ θαη 

κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ (Ξαξάξηεκα ΗΗ). 

Θαηά ηνλ εκπηζηεπηηθφ έιεγρν, νη επαγγεικαηίεο ή νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή έξγνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ απζηεξά 

ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο (άξζξν 

7Λ. 2472/1997). Ζ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη γηα 

πάληα θαη αθνξά ζε θάζε ηξίην πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε δηαγλσζηηθή θαη 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. Ρξίηνη ζεσξνχληαη θαη άηνκα ηνπ 

ίδηνπ θέληξνπ πγείαο ή λνζνθνκείνπ αλ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμέηαζε.  

πνρξεσηηθή είλαη ε εμέηαζε, πάληνηε κε ηε πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ 

αζζελψλ κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπο αλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ δφηεο αίκαηνο, 

ζπέξκαηνο, νξγάλσλ θαη ηζηψλ.  

Δηδηθή θαηεγνξία ελδείμεσλ-ζπζηάζεσλ γηα έιεγρν αληηζσκάησλ απνηεινχλ νη 

λνζειεπφκελνη αζζελείο. Ν έιεγρνο ζηελ θαηεγνξία απηή επηηξέπεηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε γλψζε ηεο πηζαλήο ινίκσμεο HIV ζα ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ή 

ζεξαπεία ηεο λφζνπ γηα ηελ νπνία λνζειεχνληαη. Ν έιεγρνο γίλεηαη κεηά απφ ζαθή 

ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη απαξαηηήησο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ. Πε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζε ζε αζζελή ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ. Πε 

πεξίπησζε ζνβαξήο ηαηξηθήο έλδεημεο θαη εθφζνλ ν αζζελήο αδπλαηεί λα παξάζρεη 

ηε ζπλαίλεζή ηνπ είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά, ηφηε εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Λ.3418/2005 πάληνηε ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ φηη πξέπεη λα 

πθίζηαληαη απφιπηε ηαηξηθή έλδεημε, ηα θξηηήξηα δε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

πάληνηε ν γηαηξφο απνβιέπνπλ ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ελ γέλεη βειηίσζε ή κε 

επηδείλσζεο ηεο πγείαο,  ηνπ αζζελνχο. 



[26] 

 

 Πχκθσλα κε ηελ ηεξνχκελε δηεζλψο πνιηηηθή γηα ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV 

ινίκσμε ζε αλήιηθνπο, νη λένη ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ έρνπλ δηθαίσκα λα 

εμεηαζηνχλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηελ 

σξηκφηεηα γηα ηελ απνδνρή απηήο ηεο εμέηαζεο θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο κε ηε θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε. 

Θαηά ηνλ αλψλπκν έιεγρν, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθνληαη ηα δχν αξρηθά ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ 

θαζψο θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ή θάπνηνο θσδηθφο πνπ δίλεηαη απφ ην εξγαζηήξην. 

Πηε πεξίπησζε απηή ην γξαπηφ απνηέιεζκα ησλ εμεηάζεσλ δίλεηαη κε ηα αξρηθά ηνπ 

αηφκνπ.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν επηζπκήζεη λα εμεηαζηεί θαη λα αλαθέξεηαη ην 

πιήξεο νλνκαηεπψλπκφ ηνπ ζηελ εμέηαζε γηα δηθή ηνπ ρξήζε ηφηε ν έιεγρνο γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ αλαγλσξηζηηθψλ (ηαπηφηεηαο ή άιισλ εγγξάθσλ) ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηαπηνπνίεζε θαη ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα δψζεη γξαπηψο ην 

απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο. 

Αξιολόγηζη και έλεγσορ ηηρ εθαπμογήρ ηυν οδηγιών (monitoring and 
evaluation system) 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 

δείθηεο (WHO 2010), ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο-δειαδή ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα- θαη 

ηα απνηειέζκαηα. Νη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πίλαθα 2. 
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Πίνακαρ 2: Γείθηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 

 

Διζποέρ 1. Ππόηςπα: νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί βάζεη ησλ δηεζλψλ νδεγηψλ θαη αθνχ 

έρνπλ πξψηα πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα 

θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο κέζσ ηεο αλάξηεζεο ζην 

δηαδίθηπν θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο ζε φια ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία. Ζ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε 

φια ηα λνζνθνκεία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ 

ιάβεη ηα πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο. 

Δκποέρ 2. Δζυηεπικόρ ποιοηικόρ έλεγσορ: ην πνζνζηφ ησλ 

δνκψλ, ζηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ε εμέηαζε (HIV 

Testing Centers-HTC) ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

νδεγίεο. 

3. Σο ποζοζηό κάλςτηρ: ην πνζνζηφ ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ (marginalized 

populations) - φπσο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ, 

άλδξεο πνπ έρνπλ επαθέο κε άιινπο άλδξεο θαη 

κεηαλάζηεο, εθδηδφκελα άηνκα, πνπ έρνπλ εμεηαζηεί 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη έρνπλ ιάβεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηνπο. 

Αποηελέζμαηα 4.  Αποηελεζμαηικό ζύζηημα παπαπομπήρ: ε 

αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αζζελψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζεξαπεία ή παξαθνινπζνχληαη πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ λενδηαγλσζζέλησλ κε HIV. 
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Αλγόπιθμορ ζςζηήμαηορ αξιολόγηζηρ ηηρ εθαπμογήρ ηυν καηεςθςνηηπίυν 
οδηγιών για ηην ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ 

 

Διζποέρ                                        Δκποέρ                                          

Αποηελέζμαηα 

 

 

 

 

 

Μονάδερ ςγείαρ πος μποπεί να γίνει η εξέηαζη για ηην ανίσνεςζη ηηρ HIV 
λοίμυξηρ 

Ν έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο δηεμάγεηαη δσξεάλ θαη 

αλψλπκα: 

 Πηα Θέληξα Αλαθνξάο θαη Διέγρνπ AIDS (ζει 32). 

 Πηηο θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (πιαηεία Νκνλνίαο) ηηο θαζεκεξηλέο 

5κκ-10κκ, ηα Πάββαηα 10πκ-3κκ θαη 5κκ-10κκ θαη ηηο Θπξηαθέο 5κκ-10κκ. 

Ζ εμέηαζε θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ν.Ξ..., ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΠ, ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ.  

Γηεμάγεηαη επίζεο ζε:  

 Ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

 Ηδησηηθά εξγαζηήξηα. 

*Νη πιεξνθνξίεο ηζρχνπλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν δεκνζίεπζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ. Θα αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ 

αιιαγέο ζην εθάζηνηε θαζεζηψο θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.  

Οη 

θαηεπζπληήξησ

λ νδεγηώλ  

Πνζνζηό ησλ 

HTC πνπ 

εθαξκόδνπλ ηηο 

νδεγίεο 

Τν πνζνζηό ησλ 

MARP πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

θαη έρνπλ ιάβεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο 

ε αλαινγία ηνπ 

αξηζκνύ ησλ λέσλ 

αζζελώλ πνπ 

ιακβάλνπλ 
ζεξαπεία ή 

παξαθνινπζνύληαη  
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Παπάπηημα Ι 

Πίνακαρ 1: Τεπδψο ζεηηθά θαη ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα αξρηθήο εμέηαζεο 

EIA (Sharma et al, 2008)  

Φεςδώρ θεηικά τεςδώρ απνηηικά 

 Απηνάλνζα λνζήκαηα 

 Ξνιιαπιέο θπήζεηο 

 Ξνιιαπιέο κεηαγγίζεηο  

 Αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο 

 Αληηπνιπζηεξηληθά αληηζψκαηα 

 πεξ γ- ζθαηξηλαηκία 

 Νμχο ξεπκαηηθφο ππξεηφο 

 Αιθννιηθή επαηίηηδα 

 Σξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα  

 Ρερληθά ιάζε 

 Ξεξίνδνο παξαζχξνπ 

 Ρερληθά ιάζε 

 Θεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά 

 Ξξνρσξεκέλν ζηάδην HIV 

ινίκσμεο  

 

 

Πίνακαρ 4: Ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ αλνζνελδπκηθψλ δνθηκαζηψλ 

(Parry et al, 2003)  

Θαηά ηε: 

 Ππιινγή ησλ δεηγκάησλ 

 Ραπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ κε ηνπο θσδηθνχο 

 Κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ  

 Γηαρσξηζκφο πιάζκαηνο –νξνχ 

 Αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ  

 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

 Κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αξρεία θαηαγξαθήο 

 

Γοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ ηος ανηιγόνος p24  

Ρν αληηγφλν p24 είλαη κηα πξσηεΐλε ηνπ ππξήλα. Ξξηλ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ δνθηκαζηψλ κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο, ην ηεζη πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ p24 ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

ηεο λφζνπ (Schüpbach 2002). Ρα επίπεδα ηνπ αληηγφλνπ p24 απμάλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 16 κέξεο κεηά απφ ηε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ 
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αιιά κεηψλνληαη κε ηε παξαγσγή αληηζσκάησλ θαη απμάλνληαη πάιη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα AIDS. Ζ εθαξκνγή δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηνπ 

αληηγφλνπ  p24 βξίζθεη πιένλ εθαξκνγή ζηηο ρψξεο πνπ δε κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο 

RNA γηα ηερληθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (Constantine et al, 2005). Ρψξα πιένλ ε 

δνθηκαζία απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηηο αλνζνελδπκηθέο αληηδξάζεηο 4εο γεληάο EIA/LIA 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε θαη ηνπ αληηγφλνπ p24 θαη ησλ 

αληηζσκάησλ. 

 

Δπιβεβαιυηική δοκιμαζία Western blot (Saah et al, 1987)  

Ζ ηερληθή απηή είλαη ε πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελε επηβεβαησηηθή κέζνδνο απφ 

ηα θέληξα αλαθνξάο. Θαηά ηελ ηερληθή απηή νη πξσηείλεο ηνπ ηνχ δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο κε ειεθηξνθφξεζε. Πηα εκπνξηθά αληηδξαζηήξηα 

εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ πξσηεΐλεο γηα HIV-1: p17, p24, p31, p39, p51, p55, p66, 

gp120/gp160. Νη πεξηζζφηεξνη δηεζλείο νξγαληζκνί νξίδνπλ φηη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα 

γηα έλα WB ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ε αλίρλεπζε κηαο ηνπιάρηζηνλ πξσηεΐλεο ηνπ 

πεξηβιήκαηνο (gp41, gp120/160) κε κηα απφ ηελ πξσηεΐλεο ηνπ ππξήλα (p17, p24, 

p55,) θαη κηα απφ ηηο ελδπκηθέο πξσηεΐλεο (p31, p55, p66). Πε αξλεηηθφ απνηέιεζκα 

δελ παξνπζηάδεηαη δέζκε γηα θαλέλα γνλίδην. Νπνηαδήπνηε άιιε δέζκε πνπ κπνξεί 

λα εκθαληζηεί πνπ δελ πιεξνί ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα νξίδεηαη σο 

αδηεπθξίληζην απνηέιεζκα (intermediate). (CDC 1989, WHO 1990). Βηβιηνγξαθηθά, ν 

φξνο «αδηεπθξίληζην Western blot απνηέιεζκα» δελ είλαη ζπάληνο θαη αλαθέξεηαη α) 

ζε ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HIV/AIDS, β) ζε ινηκψμεηο απφ άιινπο ηνχο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ππεξνηθνγέλεηα ησλ βξαδέσλ ηψλ, γ) ζε άιιεο αζζέλεηεο δ) ζε ιάζε 

θαηά ηε δηαδηθαζία. Ζ ζεκαζία ελφο αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο. Δπίζεο, θάπνηεο δέζκεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε θχιια 

ληηξνθπηηαξίλεο ζεκαίλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη πηζαλφλ λα εμειηρζνχλ 

ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα (φπσο p24, p31, p55) ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια (φπσο 

εκθάληζε ηνπ p17) (http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=kb-00&doc=kb-02-02-01).  

Πηνλ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο αθαζφξηζηνπ απνηειέζκαηνο 

επηβεβαίσζεο Western blot. 
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Πίνακαρ 3: Ξεξηπηψζεηο αθαζφξηζηνπ απνηειέζκαηνο επηβεβαησηηθήο εμέηαζεο 

Western blot (Guan 2007) 

 Ξξφζθαηε νξνκεηαηξνπή  

 HIV-2 ινίκσμε   

 Κφιπλζε θαηά ηελ άκβισζε  

 Ξξνρσξεκέλν ζηάδην AIDS. Θάπνηνη αζζελείο κε εθδήισζε θξνχζκαηνο 

ράλνπλ ηελ αληηδξαζηηθφηεηά ηνπο ζην p24 θαη πηζαλψο ζε άιια αληηγφλα. 

 Ινίκσμε απφ άιινπο ξεηξντνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βξαδέσλ 

ηψλ (HTLV, CAEV). 

 Αληηζψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηνάλνζα λνζήκαηα, φπσο ζπζηεκαηηθφο 

εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθχξα, πνιιαπιή 

ζθιήξπλζε, απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία (Mylonakis et al,  2000). 

 Θαθνήζεηεο, φπσο πνιιαπινχλ κπέισκα, Ca πλεπκφλσλ, ρξφληα 

ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία θ.α. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ρξφληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα, λεθξσζηθφ ζχλδξνκν. 

 Ξνιιαπιέο κεηαγγίζεηο.  

 Πε αζζελείο πνπ θάλνπλ αηκνδηάιπζε.   

 Ξαξνπζία αληηζσκάησλ θαηά ηεο ιέπξαο. 

 Ξαξνπζία ξεπκαηνεηδνχο παξάγνληα . 

 Θεξκνθξαζία άλσ ησλ 30ΝC. 

 Ιάζε ζηελ ηερληθή. 

Παπάπηημα ΙΙ 

Δγθχθιηνο πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο 1/3239/4.7.2000 

«43. Δμεηάζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ AIDS γίλνληαη κφλν κε 

ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. Ζ άξλεζε ηνπ νηνδήπνηε λα ζπλαηλέζεη ζηελ 

εμέηαζε δελ έρεη θακηά ζπλέπεηα γηα απηφ. 

44. Γελ επηηξέπεηαη ε γεληθή εμέηαζε ηνπ πιεζπζκνχ (screening), 

45. Γελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δμαηξνχληαη, 

κφλν ηα εθδηδφκελα άηνκα, νη αηκνδφηεο θαη νη δφηεο νξγάλσλ, ηζηψλ θαη ζπέξκαηνο, 

γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηξίησλ. 

46. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε ππνρξεσηηθή εμέηαζε αηφκσλ, αθφκε θη 

αλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θξίλνληαη «χπνπηα νξνζεηηθνί» 
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47. Νη εμεηάζεηο είλαη αλψλπκεο θαη εκπηζηεπηηθέο. Δμαηξνχληαη απηέο πνπ αθνξνχλ 

ζε δφηεο αίκαηνο, νξγάλσλ, ηζηψλ θαη ζπέξκαηνο. 

48. νη γηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πεξηζηαηηθφ ην Θέληξν 

Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ, κε ηήξεζε απζηεξήο αλσλπκίαο θαη ρσξίο ηελ 

αλαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ νξνζεηηθνχ ή αζζελνχο » 
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ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ AIDS 

 
ΑΘΗΝΑ  
1) ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ AIDS-ΘΡΡΑΟΗΘΖΠ ΑΛΝΠΗΑΠ 
Γ.Λ.Α. «Ν ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ»                           
Ρει. 213-204-1242 (ηει. θέληξν Δπαγγειηζκνχ 2132041000)      
2) ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΠΔΜΝΑΙΗΘΥΠ  ΚΔΡΑΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 
& AIDS 
Λνζνθνκείν Γεξκαηηθψλ θαη Αθξνδίζησλ Λνζεκάησλ «Α.ΠΓΓΟΝΠ» 
ηει. 210-7249025, 210-7249026 
 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ AIDS ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 
Ρει. 2310 – 999161 
 
ΠΑΣΡΑ  
ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ AIDS ΛΝΡΗΝΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΡΟΥΛ «Ν ΑΓΗΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ» 
Ρει. 2610-227974 ή 976 
 
ΚΡΗΣΗ  
ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ AIDS ΘΟΖΡΖΠ  
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ-ΞΑΛΑΛΔΗΝ» 
Ρει. 2810-368482, 2810-368042 

     
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ AIDS- Η.Θ.Α. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  
Ρει. 25510-20 403, 26810  


