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Θα μπορούσε να αποτραπεί η επιδημική έκρηξη 
του HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών  
της Αθήνας το 2011; 
Γκούντας Η.,1,2,4 Νικολόπουλος Γ.,2 Τουλούμη Γ.,1 Φωτίου Α.,3 Χατζάκης Ά.,1 Σουλιώτης Κ. 4

Σκοπός: Ο πληθυσμός των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) αποτελεί μια από τις σημαντι-
κότερες ομάδες κινδύνου για τους ιούς της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και της Ηπατίτιδας C 
(HCV). Πρόσφατη μελέτη μαθηματικής μοντελοποίησης έδειξε ότι πριν την επιδημική έκρηξη του HIV 
ανάμεσα στους ΧΕΝ της Αθήνας το 2011, έλαβε χώρα το 2009 επιδημία HCV που δεν ανιχνεύθηκε.1 
Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι οι παρεμβάσεις για την αναχαίτηση της HIV επιδημίας, εκτός από την επί-
πτωση του HIV, περιόρισαν έμμεσα και την επίπτωση της HCV.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
υπολογίσει τα πιθανά επιδημιολογικά και οικονομικά οφέλη τόσο για την HIV όσο και για την HCV λοί-
μωξη, αν υπήρχε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης, το οποίο θα μπορούσε να ανιχνεύσει την 
HCV επιδημία το 2011 ή το 2010. 

Υλικό και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε στοχαστικό μαθηματικό μοντέλο που προσομοιώνει τη μετά-
δοση της HCV και της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό των ΧΕΝ. Στο μοντέλο εξετάστηκαν 3 υποθετικά 
σενάρια: ανίχνευση της HCV επιδημίας και έναρξη παρεμβάσεων το 2010 ή το 2011 και καμία παρέμβα-
ση για αναχαίτηση των δύο επιδημιών. Ο ορίζοντας της μελέτης ορίστηκε το 2019, ώστε να συνυπολο-
γιστούν και οι δευτερογενείς μολύνσεις που προκλήθηκαν από τις 2 επιδημίες. Το μοντέλο παραμετρο-
ποιήθηκε στους εκτιμώμενους επιπολασμούς, στις νέες διαγνώσεις και ενάρξεις θεραπειών των ΧΕΝ 
της Αθήνας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά.

Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκε ότι την περίοδο 2009-2019 σημειώθηκαν 1770 (95% ΔΕ: 510, 3480) και 
6480 (95% ΔΕ:6345, 6605) νέες HIV και HCV μολύνσεις στους ΧΕΝ της Αθήνας. Από το μοντέλο εκτιμή-
θηκε ότι αν είχε ανιχνευθεί η HCV επιδημία το 2011, θα είχαν αποφευχθεί 1310 (728, 2100) και 440 (20, 
950) νέες HIV και HCV μολύνσεις, αντίστοιχα. Ομοίως, αν η HCV επιδημία είχε ανιχνευθεί το 2010, θα εί-
χαν αποφευχθεί από τις 1600 (480, 3500) και 970 (300, 1500) νέες HIV και HCV μολύνσεις (90,4% των HIV 
μολύνσεων θα είχαν αποφευχθεί). Αντίθετα, αν δεν είχαν υπάρξει οι HIV παρεμβάσεις, θα υπήρχαν 2800 
(2100, 3400) και 7700 (6800, 8500) νέες HIV και HCV μολύνσεις την περίοδο 2009-2019, αντίστοιχα.

Όσο αφορά στο κόστος, αν η HCV επιδημία είχε ανιχνευθεί το 2010 ή το 2011, θα είχαν εξοικονομηθεί 
70 και 90 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. 

Συμπεράσματα: Αν είχε ανιχνευθεί η HCV επιδημία, θα είχε ουσιαστικά αποτραπεί η επιδημική έκρη-
ξη του HIV και θα είχαν εξοικονομηθεί 70-90 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό 
σύστημα παρακολούθησης επιδημικών εκρήξεων αποτελεί μία οικονομικά αποδοτική επένδυση.
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