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Δερματικές εκδηλώσεις του AIDS
ΔαΣΚαλαΚηΣ ΕυαΓΓΕλΟΣ
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ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
HIV/AIDS ΝΟΣΟΥ  

(CDC 1993)

ΣΤΑΔΙΟ Α: Ασυμπτωματική Επίμονη 
Γενικευμένη Λεμφαδενοπάθεια
ΣΤΑΔΙΟ Β: Εκδηλώσεις υποση-
μαίνουσες ανοσοανεπάρκεια, 
όχι μοιραίες (Candida, Τριχωτή 
Λευκοπλακία, Θρομβοπενία, 
Β-συμπτώματα, Εκτεταμένος ή 
Υποτροπιάζων Ζωστήρας κ.λπ.)
ΣΤΑΔΙΟ  C :  Πλήρε ς  A iDS 
(Καιροσκοπικές λοιμώξεις - νεο-
πλασίες, Dementia, Wasting)

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

αΠλΟΣ ΕΡΠηΤαΣ

Εκτεταμένος, ελκωτικός, 
χρόνιος

απλός έρπητας γεννητικών 
οργάνων

χρόνιος, υπερτροφικός

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΗΣ ΗIV ΝΟΣΟΥ

•  Σάρκωμα Kaposi, Απλός έρπης 
με διάρκεια πάνω από ένα μήνα: 
εκδηλώσεις AiDS

•  Τριχωτή λευκοπλακία, υποτροπι-
άζουσα μυκητίαση στοματοφά-
ρυγγα ή κόλπου, υποτροπιάζων 
ή εκτεταμένος έρπητας ζωστή-
ρας, βακτηριακή αγγειωμάτωση: 
εκδηλώσεις σταδίου Β της HIV 
λοίμωξης

•  Η HIV λοίμωξη οδηγεί σε βαθ-
μιαία εξελισσόμενη ανοσοανε-
πάρκεια

•  Στο έδαφος αυτό πολλές δερμα-
τοπάθειες εμφανίζουν διαφορο-
ποίηση στα χαρακτηριστικά τους, 
συχνά σε βαθμό καρικατούρας

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΗIV ΝΟΣΟΥ

•  Λοιμώξεις ιογενείς (έρπης απλός, 
έρπης ζωστήρας, μολυσματική 
τέρμινθος, OHL, HPV)

•  Λοιμώξεις μικροβιακές (θυλακί-
τιδες κ.λπ.)

• Μυκητιάσεις (Candida κ.λπ.)
•  Νεοπλασίες: Σάρκωμα Kaposi, 

λέμφωμα κ.λπ.
•  Αυτοάνοσα: Σμηγματορροϊκή 

Δερματίτιδα, ψωρίαση κ.λπ.

χρόνιος, υπερτροφικός, 
ελκωτικός

χρόνιος, υπερτροφικός, 
ελκωτικός

Εκτεταμένος, σε  
αλλεπάλληλες εκθύσεις

Με ασυνήθεις εντοπίσεις

 «Γιγαντιαία» μορφή

ΕΡΠηΤαΣ ΖΩΣΤηΡαΣ

φλυκταινώδης

αιμορραγικός

αιμορραγικός-νεκρωτικός
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Γενικευμένος Κονδυλώματα στόματος

Γιγαντιαία κονδυλώματα 
(Buschke-lowenstein)

• Η καθιέρωση της συνδυα-

σμένης αντιρετροϊκής θεραπεί-

ας (Highly Active Antiretroviral 

Treatment, HAART) οδήγησε σε 

μείωση της συχνότητας εμφάνι-

σης άτυπων μορφών έρπητα και 

έρπητα ζωστήρα

ΤΡΙχΩΤη λΕυΚΟΠλαΚΙA
ORAL HAIRY LEYKOPLAKIA

HPV Κονδυλώματα στόματος

Κονδυλώματα πρωκτού

Εκτεταμένα κονδυλώματα

Εκτεταμένα κονδυλώματα
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Λοίμωξη από EBV

Η τριχωτή λευκοπλακία εμφανίζεται 
συνήθως σε μη θεραπευόμενους α-
σθενείς με CD4<350, αλλά σπάνια 
σε ασθενείς υπό θεραπεία, ακόμη 
και αν τα CD4 λεμφοκύτταρα δεν 
είναι σε υψηλά επίπεδα

Πολλαπλές μυρμηκιές 
προσώπου

Κοινές μυρμηκιές, 
ευμεγέθεις

•  Η συσχέτιση της πορείας των HPV 
λοιμώξεων με την αντιρετροϊκή 
θεραπεία δεν είναι απόλυτη

•  Μυρμηκιοειδής επιδερμοδυσπλα-
σία: βελτίωση με τη HAART

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

Εκτεταμένη δερματοφυτία

Από τις μυκητιάσεις, η σαφέ-
στερα συνδεόμενη με τα επίπεδα 
των CD4 λεμφοκυττάρων και τη 
χορήγηση HAART είναι η καντι-
ντίαση.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

θυλακίτιδα
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Πολλαπλές μυρμηκιές

Mυρμηκιοειδής 
Επιδερμοδυσπλασία
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Ποικιλόχρους πιτυρίαση
32

Candida
33
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ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

Σμηγματορροϊκή δερματίτις

Οζίδια

Πλάκες

Οζίδια που συρρέουν
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Ψευδομοναδική λοίμωξη 

ονύχων
αυτοάνοσες εκδηλώσεις  

και θεραπεία
•  Στενή συσχέτιση εμφάνισης με 

το ιϊκό φορτίο του HIV
•  Με την αντιρετροϊκή θεραπεία 

 μείωση του ιϊκού φορτίου  
υποχώρηση των εκδηλώσεων

ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI

Κηλίδες / Βλατίδες
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Οζίδια που συρρέουν

προ και μετά τη θεραπεία

Εκτεταμένες πλάκες
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Σάρκωμα Kaposi 
και θεραπεία

•  Συχνά: μόνο αντιρετροϊκά φάρμα-
κα (περιορισμένες βλάβες, μόνο 
σε δέρμα)

•  Συνδυασμός αντιρετροϊκών και 
αντινεοπλασματικών (εκτεταμένο 
σάρκωμα, σπλαγχνική συμμε-
τοχή)

•  Αντινεοπλασματική θεραπεία 
εκλογής:

Λιποσωματική δοξορουβικίνη
•  Μετά την καθιέρωση της HAART, 

η συχνότητα του σαρκώματος 
Kaposi μειώθηκε εντυπωσιακά

•  Αντίθετα, η συχνότητα των λεμ-
φωμάτων (συνήθως B, non-
Hodgkin) δε μειώθηκε

45

λέμφωμα

scc πρωκτού
χαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα 

ΕΚΔηλΩΣΕΩν ΔΕΡΜαΤΟΣ-
ΒλΕννΟΓΟνΩν ΣΤΟ ΕΔαφΟΣ 
ΤηΣ HIV-ανΟΣΟανΕΠαΡΚΕΙαΣ

• Έκταση του εξανθήματος
• Ένταση συμπτωματολογίας

• Διάρκεια συμπτωματολογίας

• Ατυπία εμφάνισης

• Τάση για υποτροπές

•  Επιμονή παρά την εφαρμογή θε-

ωρητικά πλήρους θεραπευτικής 

αγωγής
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ 
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

• Φαρμακευτικό Εξάνθημα (συ-
χνότερα: οι μη νουκλεοσιδικοί 
αναστολείς μεταγραφάσης)

Πολύμορφο ερύθημα 
(Mη νουκλεοσιδικοί αναστολείς 
μεταγραφάσης, Cotrimoxazole, 
Pyrimethamine)
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lyell 
(cotrimoxazole, 
Pyrimethamine)

Ταινιώδεις μελαγχρώσεις 
ονύχων (αΖΤ)

50

51



ΣΕΛΙΔΑ 20

λΙΠΟΔυΣΤΡΟφΙα

Σύνδρομο που περιλαμβάνει:
•  Μορφολογικές διαταραχές (λιπο-

ατροφία, λιποϋπερτροφία)
•  Σακχαρώδη διαβήτη – αντοχή 

στην ινσουλίνη
•  Υπερλιπιδαιμία (κυρίως υπερ-

τριγλικεριδαιμία, αύξηση LDL 
χοληστερόλης)

λιποατροφία προσώπου

λιποϋπερτροφία

αυχένας βουβάλου 
(buffalo hump)

•  Διόρθωση λιποατροφίας: fillers (υα-
λουρονικό, πολυγαλακτικό, σιλικόνη, 
υδροξυαπατίτης)

•  ΒΑΣΙΚΟ: μεταβολή θεραπευτικού σχή-
ματος (εάν είναι εφικτό): νεότεροι ανα-
στολείς πρωτεάσης (π.χ. Atazanavir αντί 
Lopinavir)

Διόρθωση λιποατροφίας 
με πολυγαλακτικό

Με την καθιέρωση νεότερων 
αναστολέων πρωτεάσης και τον 
περιορισμό της χρήσης AZT και 
d4T:
•  Λιγότερες και ηπιότερες μεταβολικές 

διαταραχές
•  Σπανιότερες και ηπιότερες μορφο-

λογικές διαταραχές
•  Οδεύοντας προς τη δεύτερη δεκα-

ετία του 21ου αιώνα, το ζητούμενο 
είναι η μακρά επιβίωση με καλή 
ποιότητα ζωής.
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