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Γαστρεντερικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με HIV/AIDS

Εισαγωγή
Από την αναγνώριση της επιδημίας του AIDS, το 1981, 

μέχρι και σήμερα, οι γαστρεντερικές επιπλοκές επηρεάζουν 
σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή των ασθενών και 
αποτελούν βασικό γνώμονα στις θεραπευτικές παρεμβά-
σεις των ιατρών. Με τη χρησιμοποίηση της συνδυασμένης 
αντιρετροϊκής αγωγής (HAART), η φυσική πορεία της νόσου 
μεταβλήθηκε και η άλλοτε θανατηφόρος ασθένεια έγινε 
χρόνιο νόσημα. Πριν τη HAART, το 50-93% των ασθενών με 
HIV λοίμωξη θα εμφάνιζαν κάποια γαστρεντερική επιπλοκή 
κατά τη διάρκεια της νόσου. Οι επιπλοκές ήταν σοβαρές 
και συχνά αποτελούσαν την αιτία θανάτου. 

Στη σημερινή εποχή, σε χώρες που υπάρχει ευρεία πρό-
σβαση στην HAART, πολλές από τις επιπλοκές που θα ανα-
φερθούν παρακάτω και οφείλονται σε ευκαιριακές λοιμώξεις 
και νεοπλάσματα, σπανίζουν και αναγνωρίζονται σε ασθενείς 
που διαγιγνώσκονται καθυστερημένα (late presenters) ή 
που αρνούνται τη λήψη αγωγής. Με τη χρησιμοποίηση 
περισσοτέρων φαρμάκων, ωστόσο, οι ασθενείς και οι 
ιατροί έχουν να αντιμετωπίσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
αυτών, οι οποίες πολύ συχνά αφορούν στο γαστρεντερικό 
σύστημα. Τέλος, η παράταση ζωής των ασθενών έχει φέρει 
στο προσκήνιο νοσήματα που παρατηρούνται στο γενικό 
πληθυσμό με την πρόοδο της ηλικίας και παλαιότερα δεν 
ανευρίσκονταν συχνά σε ασθενείς με AIDS.

Κλινικές εκδηλώσεις
Διάρροια

Αποτελεί την πλέον συχνή γαστρεντερική επιπλοκή σε 
ασθενείς με HIV. Σε μη νοσηλευόμενους, η συχνότητα εμ-
φάνισής της υπολογίζεται μεταξύ 0,9 και 14%. Η συχνότητα 
αυξάνεται σε ομοφυλόφιλους άνδρες και σε ασθενείς με 
χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων, έτσι ώστε σε νοση-
λευόμενους ασθενείς η συχνότητά της να αγγίζει το 50%. 
Σε ασθενείς με καλό ανοσολογικό προφίλ, η διάρροια 
οφείλεται κυρίως σε φάρμακα, καθώς πολλά αντιρετροϊκά 
σκευάσματα (lopinavir, saquinavir, fosaprenavir) ενοχοποι-
ούνται. Η φαρμακευτική διάρροια είναι συνήθως αυτοπε-
ριοριζόμενη,  υποχωρεί σε 2-4 εβδομάδες από την έναρξη 
του φαρμάκου, ωστόσο συχνά αποτελεί αιτία μεταβολής 
της αντιρετροϊκής αγωγής. Ο HIV μπορεί από μόνος του να 
προκαλέσει διάρροια, καθώς έχει ανιχνευθεί, σε ιστολογικά 
δείγματα, στο 40% των ασθενών, προκαλώντας διαταραχές 
στην εντερική ομοιόσταση και κινητικότητα. Με την πρόοδο 
της νόσου και την πτώση του αριθμού των CD4 λεμφοκυτ-
τάρων, οι ασθενείς εμφανίζουν χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο 
που μπορεί να οφείλεται σε βακτηριακή υπερανάπτυξη 
και δυσαπορρόφηση ή σε λοιμώξεις από ευκαιριακά πα-
θογόνα, όπως πρωτόζωα και έλμινθες( cryptosporidium, 
isosporabelli, Microsoridium), ιούς( CMV, HSV) και μύκητες ( 
Candida albigans, Histoplasma capsulatum). Επιπρόσθετα, 
αξίζουν να αναφερθούν οι κακοήθειες που αναπτύσσονται 
στο έντερο και προκαλούν διάρροια, όπως το σάρκωμα 
Kaposi και τα N.H.L. τα οποία είναι κατά πολύ συχνότερα 
σε ασθενείς με AIDS, εμφανίζονται σε οποιοδήποτε στάδιο 
κατά την πορεία της νόσου, συχνότερα όμως σε ασθενείς 
που εμφανίζουν CD4<200/mm³.

Η προσέγγιση των ασθενών δε διαφέρει, σε γενικές γραμ-
μές, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, αλλά αξίζει να 
τονισθεί ότι το στάδιο της νόσου και το φαρμακευτικό ιστο-
ρικό παίζουν σημαντικό ρόλο. Έτσι, σε ασθενείς με βαρειά 
ανοσοκαταστολή (CD4<100/mm³) πρέπει να αναζητούνται 
σπάνια παθογόνα από έμπειρους μικροβιολόγους.

Η θεραπεία είναι αιτιολογική και αξίζει να σημειωθεί η 
εντυπωσιακή βελτίωση των συμπτωμάτων με την έναρξη 
της αντιρετροϊκής αγωγής.

Απώλεια βάρους
Η ακούσια απώλεια βάρους είναι συχνή στην προχωρη-

μένη HIV λοίμωξη. Το σύνδρομο της καχεξίας στο AIDS 
ορίζεται ως η απώλεια βάρους περισσότερο από το 10% 
του αρχικού, σε συνδυασμό με χρόνια διάρροια ή πυρετό. 
Το σύνδρομο καχεξίας έθετε τη διάγνωση του AIDS στο 20% 
των περιπτώσεων το 1995, ωστόσο στην εποχή μας και στις 

αναπτυγμένες χώρες είναι σπάνιο. Όταν συνδυάζεται με χρό-
νιο διαρροϊκό σύνδρομο σε ασθενείς με βαρειά ανοσοκατα-
στολή θα πρέπει να αναζητούνται οι αιτιολογικοί παράγοντες 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ παρουσία εμπυρέτου, 
πρέπει να ωθεί τους θεράποντες στην αναζήτηση χρονίων 
λοιμώξεων ή νεοπλασμάτων. Σε ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή αγωγή και έχουν καλό ανοσολογικό προφίλ 
θα πρέπει να αναζητηθούν γαστρεντερικές διαταραχές που 
ενδεχομένως προκαλούν τα φάρμακα(ναυτία, κοιλιακό άλ-
γος, διάρροια). Συμπερασματικά, το ιστορικό του ασθενούς 
και η κλινική εξέταση θα κατευθύνουν τον θεράποντα στην 
κατάλληλη διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Δυσφαγία και οδυνοφαγία
Η δυσφαγία και η οδυνοφαγία, οφειλόμενες σε οισοφαγί-

τιδα, είναι συχνές σε ασθενείς με AIDS. Η πλειοψηφία των 
ασθενών έχει μυκητιασική οισοφαγίτιδα μόνο, ή σε συνδυ-
ασμό με CMV, HSV, Mycobacterium avium-intracellulare( 
MAC). Νεοπλάσματα, όπως λεμφώματα και σάρκωμα 
Kaposi πρέπει να μπαίνουν στη διαφορική διάγνωση και 
να αναζητούνται. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της 
αναζήτησης παθογόνων παίζει ο αριθμός των CD4. Έτσι, η 
οισοφαγίτιδα από Candida και HSV εμφανίζονται σε ασθε-
νείς με CD4<200/mm³, ενώ ο CMV σε CD4<100/mm³. 
Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η γαστροοισοφαγική 
παλινδρομική νόσος, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί και 
σε ασθενείς με καλή άμυνα και αποτελεί συχνή αιτία κακής 
συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Διαγνωστικά, η ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών είναι η 
εξέταση εκλογής. Η διάγνωση σε αρκετές περιπτώσεις κα-
τευθύνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, ωστόσο 
η ενδοσκόπηση κατευθύνει στην αιτιολογική αντιμετώπιση 
και στον αποκλεισμό νεοπλασιών.

Θεραπευτικά, παράλληλα με την έναρξη αντιρετροϊκής 
αγωγής πρέπει να αντιμετωπισθούν τα παθογόνα που προ-
καλούν οισοφαγίτιδα, με τη χορήγηση αντιμυκητιασικών 
φαρμάκων(φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, 
αμφοτερικίνηΒ) ή αντιϊκών (ακυκλοβίρη, γανκυκλοβίρη, 
φοσκαρνέτη).

Αιμορραγία πεπτικού
Η αιμορραγία από το πεπτικό εμφανίζεται σε λιγότερο 

από 1% των ασθενών με HIV λοίμωξη, ωστόσο προκαλεί 
μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε βαρειά ανοσοκα-
τεσταλμένους ασθενείς μπορεί να οφείλεται σε ευκαιριακές 
λοιμώξεις, όπως από CMV (συνήθως αιμορραγία κατώτε-
ρου πεπτικού), Candida και HSV(αιμορραγία από βλάβες 
του οισοφάγου), κρυπτοσποριδίαση (σπάνια προκαλεί 
εντερίτιδα και αιματοχεσία). Παθογόνα, όπως χλαμύδια και 
Entamoeba histolytica προκαλούν αιμορραγικές κενώσεις 
κυρίως σε ομοφυλόφιλους άνδρες. Άλλη σημαντική αιτία 
αιμορραγίας αποτελούν τα νεοπλάσματα του πεπτικού 
σωλήνα, όπως τα λεμφώματα και το σάρκωμα Κaposi. Σε 
ασθενείς με συλλοίμωξη με HBV ή/και HCV και κίρρωση 
του ήπατος παρατηρούνται αιμορραγίες ανωτέρου πεπτι-
κού από ρήξη κιρσών οισοφάγου ή κατωτέρου από τον 
αιμορροϊδικό δακτύλιο. Σπάνια οντότητα στους ασθενείς 
με HIV λοίμωξη είναι η παρουσία πυλαίας υπέρτασης με 
κιρσούς οισοφάγου που οφείλεται σε λήψη αντιρετροϊκών 
σκευασμάτων (διδανοσίδη). Η διαγνωστική προσπέλαση 
δεν διαφέρει από το γενικό πληθυσμό και η αντιμετώπιση 
είναι αιτιολογική.

Επιπλοκές από τον πρωκτό
Οι επιπλοκές από τον πρωκτό παρατηρούνται αρκετά 

συχνά σε ασθενείς με HIV και κυρίως σε ομοφυλόφιλους 
άνδρες. Αποστήματα της περιοχής, περιεδρικά συρίγγια, 
αιμορροϊδοπάθεια, λοιμώξεις και νεοπλάσματα αποτε-
λούν τις βασικότερες νοσολογικές οντότητες. Λοιμώξεις 

με γονόκοκκο, έρπητα, σύφιλη, ΗPV ανευρίσκονται συχνά 
στην περιοχή και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς 
ταλαιπωρούν τον ασθενή και ελλοχεύουν σημαντικούς 
κινδύνους. Ο καρκίνος του πρωκτού έχει αυξημένη συχνό-
τητα στους HIV ασθενείς και σχετίζεται αιτιοπαθογενετικά με 
καρκινογόνα στελέχη του HPV. Είναι σημαντικό οι ιατροί να 
εξετάζουν κλινικά και εργαστηριακά (Pap-test) την περιοχή 
και να ενθαρρύνουν τους ασθενείς στη λήψη προληπτικών 
μέτρων προστασίας.

Ηπατικές επιπλοκές
Οι περισσότεροι ασθενείς θα εμφανίσουν επιπλοκές 

από το ήπαρ κατά τη διάρκεια της HIV νόσου (80% εμ-
φανίζουν παθολογικές ηπατικές δοκιμασίες). Πολλά από 
τα χορηγούμενα φάρμακα είναι δυνατό να επηρεάσουν 
την ηπατική βιοχημεία ανεβάζοντας τις τρανσαμινάσες ή 
την έμμεση χολερυθρίνη. Οι θεράποντες οφείλουν να 
αναγνωρίσουν έγκαιρα τις ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες 
και ενδεχομένως να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του 
φαρμάκου. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα σκευάσματα 
δεν θα πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που έχουν ήδη 
επηρεασμένη ηπατική λειτουργία. Σε ασθενείς με βαρειά 
ανοσοκαταστολή, ευκαιριακές λοιμώξεις 

επηρεάζουν το ήπαρ. Το MAC που παρατηρείται όταν τα 
CD4 είναι λιγότερα από 50/mm³ επηρεάζει το ήπαρ με 
άνοδο των τρανσαμινασών και της αλκαλικής φωσφατάσης 
και πρέπει να διαχωριστεί από εξωπνευμονικές μορφές 
φυματίωσης που επίσης δύναται να προσβάλει το ήπαρ 
των ανοσοκατεσταλμένων με δημιουργία κοκκιωμάτων. 
Οι μύκητες προσβάλλουν το ήπαρ μόνο σε συστηματική 
μυκητίαση, προκαλούν διαταραχές στην ηπατική βιοχημεία 
με αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, σε συνδυασμό με 
ηπατομεγαλία και πυρετό, με κακή πρόγνωση λόγω της 
γενικευμένης νόσου. Σπανίως το ήπαρ προσβάλλεται από 
pneumocystis jirovecii. Από νεοπλάσματα, το σάρκωμα 
Kaposi στη σπλαχνική του μορφή προσβάλλει το όργανο 
στο 1/3 των περιπτώσεων και τα εξωαδενικά NHL ανευρί-
σκονται σπανίως στο ήπαρ.

Σημαντικό ποσοστό ασθενών εμφανίζουν συλλοίμωξη με 
HBV ή/και HCV. Η αναγνώριση της ύπαρξης συλλοίμωξης 
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι ασθενείς καταλήγουν 
συντομότερα σε κίρρωση του ήπατος και H.Κ.Κ, σε σχέ-
ση με τους HIV(-) ασθενείς με ηπατίτιδα. Έτσι, καθίσταται 
αναγκαία η έναρξη της κατάλληλης αγωγής άμεσα, ώστε 
να προληφθούν οι σημαντικές επιπλοκές. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η συχνότητα του H.K.K. εμφανίζει αύξηση στους 
ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Επιπλοκές από τα χοληφόρα
Στους περισσότερους HIV(+) ασθενείς που εμφανίζουν συ-

μπτώματα από τα χοληφόρα διαγιγνώσκονται χολολιθίαση, 
χοληδοχολιθίαση και πιο σπάνια χολαγγειοκαρκινώματα. Σε 
βαρειά ανοσοκατεσταλμένους εμφανίζεται σε μεγαλύτερη 
συχνότητα με το γενικό πληθυσμό και σε μικρότερη ηλικία 
αλιθιασική χολοκυστίτιδα. Σχετίζεται κυρίως με λοίμω-
ξη από CMV και Cryptosporidium Parvum (προκαλούν 
σκληρυντική χολαγγειίτιδα και στενώσεις του χοληδόχου 
πόρου). Εκδηλώνεται με πόνο στο δεξιό υποχόνδριο και 
παρατηρείται παθολογική ηπατική βιοχημεία. Η διάγνω-
ση κατευθύνεται από το ιστορικό και επιβεβαιώνεται με 
υπερηχογράφημα, MRCP, ERCP. Θεραπευτικά διενεργείται 
χολοκυστεκτομή.

Συμπεράσματα
Παρά την αλλαγή στην φυσική πορεία της νόσου με 

την ευρεία χρησιμοποίηση της αντιρετροϊκής αγωγής, οι 
γαστρεντερικές επιπλοκές αποτελούν σημαντικό κομμάτι 
ενασχόλησης των ασθενών και των ιατρών. Οι ιατροί οφεί-
λουν να αξιολογούν με μεγάλη προσοχή τα συμπτώματα 
των ασθενών, καθώς εκτός του ότι μπορούν να επηρεά-
σουν σε σημαντικό βαθμό τη συμμόρφωση στην αγωγή, 
δύνανται να αποκαλύψουν νοσολογικές οντότητες που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

H. Μαργιόλης
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 

ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

IG


