
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 

Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 22-02-23 & ώρα 1μμ. 

 
Ε’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Β. Παπασταμόπουλος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Προεδρείο: Β. Σεβαστιανός, Παθολόγος-Ηπατολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Παθολογικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Ασθενής με πρόσφατη διάγνωση HIV λοίμωξης, οστικά άλγη,                     
διαταραχή ηπατικής βιοχημείας και εστιακές βλάβες ήπατος» 

 
Παρουσίαση: Μπακαούκας Ισίδωρος, Ειδικός Παθολόγος, Εξειδικευόμενος στη 
Μονάδα Λοιμώξεων, Ε’ Παθολογικό Τμήμα 

Διαφορική Διάγνωση: Γιαννίκου Παρασκευή, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Δ΄ Παθολογικό 
Τμήμα 

Σχολιασμός: Μπακαούκας Ισίδωρος, Ειδικός Παθολόγος, Εξειδικευόμενος στη 
Μονάδα Λοιμώξεων, Ε’ Παθολογικό Τμήμα 

 
Ασθενής, 35 ετών, msm, διαγιγνώσκεται με HIV λοίμωξη στη φάση της ορομετατροπής με 
CD4: 610cells/ml και ιικό φορτίο: 2.53x106c/ml. Ο αρχικός ορολογικός έλεγχος είναι 
θετικός για EBV (IgG+/IgM-), CMV (IgG+/IgM-), VZV (IgG+/IgM-) και Toxoplasma (IgG+         
1: 160/IgM-), αρνητικός για HSV1, HSV2, VDRL(-)/RPR(-). Τίθεται σε αντιρετροϊκή αγωγή με 
μπικτεγκραβίρη/εμτρισιταβίνη/τενοφοβίρη αλαφεναμίδη.  
 
Δώδεκα εβδομάδες μετά, προσέρχεται προς εξέταση στο Τακτικό Ιατρείο Λοιμώξεων λόγω 
οστικών αλγών με κύρια εντόπιση στα κάτω άκρα.  
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ευαισθησία στην ψηλάφηση των κάτω άκρων και 
οιδήματα σφυρών άμφω, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο διαταραχή ηπατικής 
βιοχημείας αμιγώς χολοστατικού τύπου, με προεξάρχουσα την αύξηση της αλκαλικής 
φωσφατάσης, χωρίς υπερχολερυθριναιμία.  
Στον απεικονιστικό έλεγχο της κοιλίας με υπερηχογράφημα το ήπαρ ελέγχθηκε με 
φυσιολογικό μέγεθος και εικόνα λιπώδους διηθήσεως, ενώ απεικονίστηκαν δύο υπόηχες 
σχετικά ασαφών ορίων αλλοιώσεις η μεγαλύτερη (~3 εκ.) στο τμήμα IVb, με μικρό 



κεντρικό κυστικό τμήμα και δεύτερη μικρότερη στο τμήμα VIII, με παρόμοιους 
χαρακτήρες. Μετά την έγχυση σκιαγραφικού υπερήχων η μεγαλύτερη εξ αυτών εμφάνιζε 
έντονη πρώιμη ενίσχυση στην αρτηριακή φάση με προοδευτική έκπλυση του 
σκιαγραφικού, συγκριτικά με το λοιπό ηπατικό παρέγχυμα και (δδ δευτεροπαθείς 
εντοπίσεις με κοιλοποίηση, αποστήματα). Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε τις ίδιες 
εστιακές βλάβες. 
 
Ακολούθησαν δύο εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες έθεσαν τη διάγνωση. Ο ασθενής 
έλαβε στοχευμένη θεραπεία με πλήρη ύφεση των κλινικών και εργαστηριακών 
ευρημάτων. Είναι σε άριστη κλινική κατάσταση και παρακολουθείται στο Τακτικό Ιατρείο 
Λοιμώξεων για τη βασική του νόσο. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 22-02-2023 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 
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