Raport nr 11/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w listopadzie
2014 r.
WPROWADZENIE
Już w listopadzie zbliżający się Światowy Dzień AIDS stał się pretekstem, aby
zapowiedzieć wydarzenia, jakie będą miały miejsce w tym dniu w kraju, a także żeby
przekazać najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS oraz informacje na temat
dróg przenoszenia wirusa i sposobów zapobiegania zakażeniu HIV. W listopadzie odbyła się
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i wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi, szczególnie narażonymi na ryzyko
zakażenia.
W ukazującej się w tym miesiącu prasie i w internecie ważnym zagadnieniem były też
inne zakażenia przenoszone drogą płciową, które jak się okazuje, są wciąż groźne i stają się
przyczyną wielu powikłań. Na przykład wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to nie tylko
wirus odpowiedzialny za raka szyjki macicy, ale także (i to coraz częściej) za nowotwory
głowy i szyi. Dlatego eksperci z tej dziedziny apelują o zwrócenie uwagi na profilaktykę,
której jednym z filarów jest szczepionka przeciw HPV i zalecają, aby szczepić nie tylko
dziewczęta, ale i chłopców, bowiem mężczyźni są również narażeni na zakażenie,
a konsekwencją zakażenia w ich przypadku jest często rak prącia.
Trzecim tematem, który gościł na łamach prasy i portali internetowych było wirusowe
zapalenie wątroby, szczególnie WZW C, które WHO uznało za jedno z największych
zagrożeń epidemiologicznych świata. Nic więc dziwnego, że każda wzmianka o nowościach
na rynku farmaceutycznym w leczeniu HCV wywołuje poruszenie. Ostatnio zarejestrowany
przez Europejską Agencję Leków lek o nazwie Harvoni (bezinterferonowa terapia) daje
nadzieję chorym, którzy nie mogą skorzystać z dotychczas stosowanej terapii. Na horyzoncie
pojawiły się też badania nad nową szczepionką przeciwko HCV. To wszystko napawa
optymizmem, lecz póki co najważniejsza jest profilaktyka i uświadomienie społeczeństwa
(które niestety niewiele wie o wirusowym zapaleniu wątroby), co to jest HCV, jak można
zapobiegać zakażeniu i jak można dowiedzieć się czy do niego doszło. Ma w tym pomóc
program „Zapobieganie Zakażeniom HCV”.
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Informacje przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z dzienników, tygodników,
miesięczników i internetu. Spośród wszystkich, które ukazały się w tym miesiącu wybrano te,
które odzwierciedlają najważniejsze wydarzenia i tematy dotyczące różnych aspektów HIV
i AIDS, innych zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego zapalenia wątroby.
16 doniesień pochodziło z internetu, 25 ukazało się w 19 tytułach prasowych, z których 5
drukowało więcej niż jedną informację na w/w tematy. Są to:„Gazeta Wyborcza” – 3,
„Rzeczpospolita” – 2 „Tygodnik Siedlecki” – 2, „Super Nowości” – 2, „Magazyn
Pielęgniarek i Położnych” – 2.
RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIEDEMIOLOGIA
Polska –najnowsze dane epidemiologiczne
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny od początku epidemii HIV/AIDS (od 1985 r.) do 30 czerwca 2014 roku w Polsce
odnotowano 17 981 zakażeń HIV (w tym co najmniej 6 043 w związku z dożylną iniekcją
środków psychoaktywnych) oraz 3 126 zachorowań na AIDS. 1 272 chorych zmarło.
Najwyższy odsetek zakażeń jest wśród osób młodych i aktywnych seksualnie (15 - 30
lat).
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psychoaktywnych w iniekcji. Ryzyko zakażenia wzrasta wraz z liczbą partnerów, większą
częstotliwością ich zmiany oraz przygodnymi kontaktami seksualnymi. Zależy także od
preferencji seksualnych oraz od rodzaju stosunków płciowych.
Na początku lat 80., gdy odkryto HIV, wszyscy byli przekonani, że HIV zakażają się
tylko osoby przyjmujące środki psychoaktywne drogą dożylną, mężczyźni mający seks z
mężczyznami i kobiety sprzedające usługi seksualne. Ale takie stereotypy to już przeszłość.
Ze statystyk wynika, że od 2001 r. dominują w Polsce zakażenia, do których dochodzi drogą
kontaktów seksualnych – przede wszystkim heteroseksualnych. Wpłynęło na to rozluźnienie
obyczajów oraz większa mobilność społeczeństwa, podróżującego turystycznie lub do pracy.
W ostatnich latach liczba zakażeń HIV oraz zgonów z powodu AIDS nieznacznie
spadła. Niepojąca jest jednak niewielka tendencja wzrostowa jeśli chodzi o zachorowalność
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na AIDS. Może być to spowodowane niską świadomością społeczną lub lękiem przed
wykonywaniem testów diagnostycznych1.
Opolszczyzna
Na Opolszczyźnie do tej pory wykryto 347 zakażeń HIV, 79 osób zachorowało na
AIDS, a 34 zmarły. Kiedyś pacjenci z HIV z województwa opolskiego byli w wyjątkowo
trudnej sytuacji, musieli szukać pomocy w klinikach. Dopiero od grudnia 2011 roku mogą się
leczyć na miejscu na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Początkowo pod
opieką oddziału było kilku pacjentów, obecnie jest ich już 42, najmłodszy pacjent ma 18 lat,
najstarszy – 62 lata2.
WYDARZENIA
Zbliża się Światowy Dzień AIDS
1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym dniu
przypominamy o AIDS, myślimy o bliskich i przyjaciołach dotkniętych tym problemem,
staramy się przełamywać bariery strachu, które tak naprawdę są wynikiem braku wiedzy na
temat HIV/AIDS. Statystycznie każdego dnia dwie osoby w Polsce dowiadują się, że
są zakażone HIV. Są to zazwyczaj zakażenia, których można było uniknąć, stosując
odpowiednią profilaktykę. Dlatego warto przypominać podstawowe informacje dotyczące
dróg zakażenia i sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia 3.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Katowice – Konferencja naukowo-metodyczna
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Wojewódzkiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach 25 listopada br. zorganizowały konferencję naukowo metodyczną „HIV/AIDS
– więcej wiesz, mniej ryzykujesz”. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do
nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, higienistek szkolnych, pracowników domów
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Ilona Woźniak, 1 grudnia – Dzień Chorych na AIDS, www.um.pabianice.pl z dnia 27.11.2014 r.
Małgorzata Fedorowicz, Wirus HIV nie odpuszcza. Przygodny seks i narkotyki mogą drogo kosztować, Nowa
Trybuna Opolska z dnia 28.11.2014 r.
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dziecka, ośrodków socjoterapeutycznych, ośrodków pedagogiczno-opiekuńczych oraz osób
pracujących z młodzieżą szkolną.
Wskaźniki zakażalności HIV utrzymują się w Polsce na tym samym poziomie od
wielu lat, co jest dowodem skuteczności polskiej strategii przeciwdziałania HIV/AIDS.
Jednak ze względu na dane o małej zakażalności świadomość potrzeby działań
prewencyjnych w zakresie HIV/AIDS uległa w Polsce osłabieniu, a nawet można powiedzieć
„uśpieniu”. Dlatego konferencja prezentująca powyższą tematykę, skierowana jest do osób
mających najbliższy kontakt z młodymi ludźmi, którzy są w sposób szczególny narażeni na
ryzyko zakażenia HIV, a często są nieświadomi, jakie ryzyko niosą ich pierwsze lub
przypadkowe kontakty seksualne. Prelegentami na konferencji są osoby zajmujące się
w pracy zawodowej i działalności społecznej tematyką HIV/AIDS4.
Tydzień testowania
Rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania na HIV. Jego celem jest ograniczenie
występowania tzw. późnych diagnoz, czyli sytuacji, kiedy stwierdza się zakażenie, kiedy
pojawiają się już objawy AIDS. Liczba nowych zakażeń HIV wciąż rośnie. W naszym kraju
żyje ok. 17 tys. osób ze zdiagnozowanym HIV, jednak eksperci szacują, że około 50 proc.
zakażonych nie jest tego świadomych. 5.
Edukacja seksualna w szkołach w Łodzi
Łódź była pierwszym miastem w Polsce, które w 2012 roku wprowadziło pilotażowy
program edukacji seksualnej w szkołach. W I edycji w zajęciach wzięło udział
700 gimnazjalistów. W kolejnej – 400 uczniów. Teraz radni PO chcą, aby zadania dotyczące
edukacji seksualnej w łódzkich szkołach wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 - 2017. Miałyby tam figurować pod nazwą ”Profilaktyka ciąż nastolatek i chorób
przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.
Radni forsujący ten pomysł argumentują, że edukacja seksualna to coś normalnego we
współczesnej Europie, dlatego chcą, aby zajęcia z tej tematyki zagościły we wszystkich
łódzkich placówkach. W praktyce oznaczałoby to możliwość rozpisania konkursu na
prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej w trybie wieloletnim, czyli wyłonienie wykonawcy
na najbliższe trzy lata. Ponadto radni PO chcą, aby co roku przeznaczano na ten cel 100 tys.
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„Konferencja HIV/AIDS – więcej wiesz, mniej ryzykujesz”.25.11.2014 r., www.katowice.uw.gov.pl z dnia
13.11.2014 r.
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Testuj się na HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22.11.2014 r.
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złotych oraz, aby w ciągu trzech lat w zajęciach wzięło udział 4 tysiące uczniów. W roku
2014 program ten kosztuje 28 tys. złotych, a więc mowa jest o czterokrotnym zwiększeniu tej
kwoty w każdym roku6.
INNE
Anglia – nieodpowiedzialny stomatolog
Ponad 22 tysiące pacjentów dentysty z angielskiego Nottingham musi wykonać
badanie w kierunku HIV. Stomatolog nie przestrzegał podstawowych zasad higieny i nie
sterylizował narzędzi. Inspektorów sanitarnych zawiadomił pacjent, który z ukrycia nagrał
praktyki lekarza. Urzędnicy natychmiast nakazali zamknięcie gabinetu. Wszyscy korzystający
z usług stomatologa pacjenci muszą być przebadani w kierunku wirusów przenoszonych
przez krew, m.in. HIV, HBV i HCV7.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Choroby przenoszone drogą płciową wciąż groźne
Każdego roku wzrasta liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń przenoszonych
drogą płciową. Drobnoustroje odpowiedzialne za rozwój infekcji płciowych mogą zostać
przeniesione na partnera podczas każdego kontaktu seksualnego odbytego bez użycia
prezerwatywy. Do zakażenia może dojść zarówno podczas stosunków waginalnych, jak
i analnych lub oralnych. Niektóre infekcje mogą rozprzestrzeniać się nawet podczas pieszczot
bez penetracji, wystarczy bezpośredni kontakt narządów płciowych.
W wielu przypadkach jedynym sposobem zdiagnozowania infekcji przenoszonych
drogą płciową jest wykonanie odpowiednich testów w laboratorium. Wbrew powszechnej
opinii, infekcje te nie zawsze wywołują objawy. Wręcz przeciwnie – rozwijają się
w całkowicie asymptomatyczny sposób. Najważniejszym elementem profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową jest prezerwatywa, która chroni przed infekcjami. Powinna ona
być zakładana podczas każdego kontaktu seksualnego, również analnego i oralnego8.
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Sympozjum w Poznaniu
W Poznaniu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum poświęcone roli infekcji
wirusem brodawczaka ludzkiego w rozwoju nowotworów głowy i szyi.
Związek infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego z rozwojem nowotworów
złośliwych znany jest od lat, ale dotychczas kojarzony był głównie z rakiem szyjki macicy.
Dziś wiadomo, że wirus HPV odpowiada także za lawinowy wzrost zachorowań na raka
gardła, języka, migdałów i krtani. W USA aż 80 - 90 proc. nowotworów gardła i szyi ma
związek z HPV. Przeciwko wirusowi szczepi się tam zarówno chłopców, jak i dziewczynki.
To jedyna droga walki z rosnąca liczbą zachorowań, dlatego eksperci, dyskutujący na ten
temat w Poznaniu, uznali, że należy przygotować podobne rekomendacje dla Europy.
Sympozjum zostało zorganizowane przez; polską Grupę Badań Nowotworów Głowy
i Szyi, Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi Laryngologii Onkologicznej w Wielkopolskim
Centrum Onkologii oraz niemieckie i holenderskie towarzystwa naukowe. Przyjechali na nie
najwybitniejsi specjaliści z Europy i USA. W sumie udział wzięło ponad 200 lekarzy.
Na świecie na nowotwory głowy i szyi zapada rocznie ok. 1,4 mln ludzi. Brytyjskie
Towarzystwo Onkologiczne prognozuje, że do 2020 roku liczba ta wzrośnie o ok. 40 proc9.
Ciekawostki – kolumbijski piłkarz promuje zdrowie seksualne
Zagraniczne media podają, że Faustino Asprilla, były kolumbijski piłkarz,
zaangażował się w promowanie zdrowego życia seksualnego swoich rodaków. Kolumbijczyk
już jakiś czas temu mówił o tym, że wraz ze znajomymi wpadł na pomysł produkowania
własnej marki smakowych prezerwatyw. Teraz na rynku można znaleźć jego produkt „Tino
Condones”. Były piłkarz ma nadzieję, że jego prezerwatywy wspomogą walkę z chorobami
przenoszonymi drogą płciową10.
HPV wśród mężczyzn
Do dziś funkcjonuje przekonanie, że wirus HPV to przede wszystkim problem kobiet.
Jak wiadomo infekcje niektórymi odmianami tego wirusa prowadzą do raka szyjki macicy.
Ale poważnie zagrożeni są także mężczyźni. Konsekwencją zakażenia HPV wśród panów
może być m.in. zachorowanie na raka prącia. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim
ci mężczyźni, których partnerki uległy zakażeniu.
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Sylwia Sałwacka, Szczepić przeciwko HPV, „Gazeta Wyborcza – Poznań” dnia 4.11.2014 r.
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W dzienniku „Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention” opublikowano
wyniki badań dotyczące tego problemu. Naukowcy przeprowadzili badania wśród 222
mężczyzn i ich partnerek. Testy wykazały, że 7,2 proc. mężczyzn było zainfekowanych
wirusem brodawczaka ludzkiego. Współczynnik wzrósł wśród panów, których partnerki – jak
się okazało podczas badania – także były zakażone tym wirusem. W przypadku mężczyzn
związanych z kobietami, które miały wirusa HPV w obrębie jamy ustnej, współczynnik
zainfekowanych wynosił 28,6 proc. 11,5 proc. zakażonych mężczyzn miało partnerkę,
u której HPV wykryto w narządach płciowych.
Naukowcy określili też inne czynniki, które miały zwiększać ryzyko infekcji wirusem
brodawczaka ludzkiego. Wśród palaczy 12.2 proc. mężczyzn było zakażonych HPV, a wśród
panów, którzy przyznali, że współżyli w ostatnim czasie z wieloma partnerkami, wskaźnik ten
wynosił 17,9 proc. Wśród 2,2 proc. mężczyzn stwierdzono zakażenie HPV 16, który
uznawany jest za typ wysokiego ryzyka, mogący prowadzić do zachorowania na raka. Udało
się ustalić, że najbardziej zagrożeni zakażeniem byli panowie, których partnerki były
zakażone wirusem HPV 16, zlokalizowanym w obrębie żeńskich narządów płciowych.
Stwierdzono też, że ryzyko zakażenia się tym typem wirusa zwiększa się w przypadku
mężczyzn, którzy uprawiają seks oralny ze swoimi partnerkami. Ale nowe badania dowodzą
również, że wirusem HPV można zakazić się także przez całowanie.
Podczas eksperymentu stwierdzono, że 52 mężczyzn było wolnych od infekcji. Udało się
ustalić, że byli to mężczyźni, którzy nigdy nie palili, byli w stałych związkach i w związkach,
w których partnerki nie były zakażone HPV.
Kolejne badania dostarczają nowych dowodów na to, że HPV jest przenoszony drogą
płciową i może być przekazywany poprzez usta albo ścieżką narządy płciowe – usta11.
Kiedy warto zrobić test HPV?
Test na HPV, a raczej testy na HPV, powstały niedawno dzięki biologii molekularnej.
Testy wykrywające HPV, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego, umożliwiają skuteczną
profilaktykę raka szyjki macicy. To drugie obok cytologii badanie, które powinny
wykonywać kobiety. Sama cytologia jest znakomitym narzędziem do wykrywania
nieprawidłowych komórek i wczesnych zmian szyjki macicy, jednak test na HPV informując
o zakażeniu rakotwórczym wirusem brodawczaka ludzkiego, pozwala bardzo wcześnie
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podjąć środki zaradcze, a przede wszystkim skrupulatnie i systematycznie kontrolować stan
zdrowia.
Do przeprowadzenia testu potrzebny jest wymaz pobrany z szyjki macicy, czasem
także ze ścianek pochwy i sromu. Materiał do badania można pobrać u ginekologa, np. przy
okazji pobierania cytologii. Można także w aptece lub w internecie kupić zestaw pobraniowy
i pójść z nim do lekarza lub położnej, którzy pobiorą próbkę do badania. Potem należy wysłać
materiał do laboratorium. Test HPV powinni także robić mężczyźni. U nich test wymaga
pobrania próbki do badania z rowka zażołędnego.
Lekarze twierdzą, że testy diagnostyczne w kierunku HPV powinny robić raz w roku
wszystkie aktywne seksualnie osoby. Szczególnym wskazaniem do wykonania testu są
powracające, trudne do zdiagnozowania stany zapalne dróg rodnych kobiety oraz zapalenie
cewki moczowej i żołędzi u mężczyzn. Test powinno się wykonać też przed planowaną ciążą
– u około 20 procent kobiet, które poroniły, wykrywa się wirusa brodawczaka, podczas
porodu natomiast może dojść do zakażenia dziecka. Warto go wykonać także przy obecności
nadżerek i brodawek w narządzie rodnym. Wskazaniem do wykonania testu HPV jest też
kilkuletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej oraz wkładki domacicznej, zwłaszcza gdy
towarzyszyły temu stany zapalne12.
HPV – Programy profilaktyczne
W listopadzie opublikowano informacje o rozpoczęciu realizacji programów
profilaktycznych przeciw HPV opartych na szczepieniach dziewcząt w wieku od 12 do 13 lat
w następujących miejscach: Gniezno13, Wałbrzych14, powiat Lubiński15, Włodawa16, gmina
Rymanów17.
W Centrum Onkologii akcja bezpłatnych badań
Rak szyjki macicy to w Polsce drugi co do częstości występowania złośliwy nowotwór
narządów płciowych. Rak szyjki macicy rozwija się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub
kanał szyjki macicy. Na ten nowotwór chorują kobiety młodsze niż na pozostałe nowotwory
12

Anna Ławniczak, Test HPV: kiedy warto go zrobić?, www.poradnikzdrowie.pl z dnia 26.11.2014 r.
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03.11.2014 r.
15
Kolejne bezpłatne szczepienia, www.lubin.pl z dnia 04.11.2014 r.
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tego typu – począwszy od 25.- 29. roku życia, osiągając szczyt w grupie pacjentek między 45.
a 49. rokiem życia. Oznacza to, że choroba atakuje kobiety aktywne rodzinnie i zawodowo.
Rak szyjki macicy we wczesnych stopniach zaawansowania nie daje charakterystycznych
objawów, a choroba może rozwijać się nawet kilka lat. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko
zachorowania, potrzebne są regularne badania. Niestety, w Polsce kobiety się nie badają.
Wychodząc im naprzeciw Centrum Onkologii zaprasza na akcję darmowych badań:
cytologicznego i oznaczenia DNA HPV.
Akcja „HPV BADAM SIĘ. MAM PEWNOŚC” (trwa do 31 grudnia) skierowana jest
do ubezpieczonych kobiet między 30. a 59. rokiem życia, zgłaszających się na badania
cytologiczne w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, tj. kiedy od ostatniego
badania cytologicznego w ramach NFZ upłynęło 36 miesięcy18.
Najważniejsza profilaktyka
Po raz szósty ruszy w styczniu Ogólnopolska Kampania Społeczna „Piękna bo
zdrowa”. Jej tematem jest profilaktyka chorób ginekologicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem raka szyjki macicy. Według danych statystycznych każdego dnia 10 kobiet
dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera z tego powodu. Poza tym za ok.
2/3 przypadków tego nowotworu odpowiedzialne są typy wirusa HPV oznaczone numerami:
16 ,18, 30 i 31. Chorobie zapobiega się poprzez edukację i profilaktykę.
Dzięki testom na obecność poszczególnych typów wirusa, możemy dowiedzieć się,
czy jesteśmy nosicielkami lub nosicielami wirusa. Testy na obecność HPV są szczególnie
zalecane kobietom po 30 roku życia jako uzupełnienie cytologii. Innym rodzajem profilaktyki
pierwotnej, oprócz gruntownej edukacji, są zalecane młodym dziewczynom w wieku 13 lat
szczepionki. Ich skuteczność jest najwyższa wtedy, gdy stosuje się je przed inicjacją
seksualną19.
Tani test wykrywający nowotwory
Zespół naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pod kierownictwem Yuk Ming
Lo postanowił wykorzystać mechanizm działania testu na zespół Downa, który wykrywa, czy
płód ma za dużo czy za mało chromosomów w celu znalezienia zduplikowanych,
nieobecnych lub po prostu źle zorganizowanych genów. Występowanie takich błędów to
18
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najczęstszy dowód na występowanie komórek nowotworowych. Yuk Ming Lo wyjaśnia, że
opracowanie testu wykrywającego zespół Downa u płodu trwało 13 lat, ale ścieżka została
przetarta i przewiduje, że opracowanie testu odnajdującego nowotwory zajmie mniej czasu.
Niestety, poszukiwanie potencjalnie zmienionych nowotworowo komórek jest
czasochłonne i bardzo kosztowne. Ponieważ wadliwe DNA we wczesnym stadium rozwoju
choroby nowotworowej może stanowić tylko 0,01 proc. materiału genetycznego próbki, tak
precyzyjne badanie to wydatek nawet 10 tys. dolarów. Lo chce, by jego test kosztował nie
więcej niż 1000 dolarów.
Zaproponowana przez Lo metoda zakłada poszukiwanie zmian w metylacji genów.
Komórki nowotworowe tracą znaczniki metyzacji, dzięki czemu można je zidentyfikować bez
konieczności przeszukiwania genomu kawałek po kawałku. Przeciwnicy tej techniki
są zdania, że jest ona za mało dokładna i może dawać fałszywe pozytywne wyniki. Osoby
zdrowe mogą nagle dowiedzieć się, że chorują na raka. Jest to jednak problem także wielu
innych testów medycznych.
Zespół Lo bada swój test na próbkach 20 tys. mieszkańców Hongkongu. Wielu z nich
jest zakażonych HBV, który może wywołać raka wątroby. Chińczycy są obecnie standardowo
badani przy użyciu USG, ale Lo jest przekonany, że jego metoda jest skuteczniejsza20.
WIRUSOWE ZAPELENIE WĄTROBY
WZW C – zagrożenie epidemiologiczne współczesnego świata
Wirusowe zapalenie wątroby typu C, spowodowane przez wirusa z rodziny
Flaviviridae, należącego do rodzaju Hepacivirus, według opinii WHO, jest jednym
z największych współczesnych zagrożeń epidemiologicznych. WHO szacuje, że około 3 proc.
populacji świata jest zakażona tym wirusem, a u ponad 160 mln osób stwierdza się przewlekłą
postać choroby, przy czym począwszy od 2003 roku rejestruje się więcej nowych przypadków
WZW C niż WZW B (6:4 na 100 tys. osób), a od 2005 roku więcej niż przypadków zakażeń
HIV (3 na 100 tys. osób). Również liczba zgonów w krajach rozwiniętych (także w UE)
spowodowanych przez HCV zaczęła obecnie przekraczać liczbę zgonów będących skutkiem
infekcji HBV. Eksperci podkreślają, że dzięki profilaktyce spada liczba nowych zakażeń,

20
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natomiast systematycznie rośnie liczba zgonów spowodowanych przewlekłą postacią
choroby. 21.
Bezinterferonowy schemat leczenia WZW C
Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Harvoni
(ledipaswir 90 mg/sofosbuwir 400 mg), będącego pierwszym schematem leczenia w postaci
jednej tabletki podawanej raz na dobę, przeznaczonego dla większości dorosłych chorych
zakażonych wirusem HCV genotypu 1 i 4. Schemat leczenia jedną tabletką eliminuje potrzebę
podawania interferonu i rybawiryny chorym na zapalenie wątroby typu C genotypu 1 i 4 bez
marskości lub z wyrównaną marskością wątroby.
Decyzja opiera się na wynikach programu klinicznego obejmującego ponad 2000
chorych zakażonych HCV i jest efektem przyspieszonej oceny przeprowadzonej przez
Europejską Agencję Leków, stosującą tę procedurę w przypadku nowych leków o
szczególnym

znaczeniu

dla

zdrowia

publicznego.

Umożliwiło

to

wprowadzenie

ledipaswiru/sofosbuwiru na rynki wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej22.
Szczepionka przeciwko HCV na etapie badan klinicznych
Na Uniwersytecie Oxfordzkim zakończyła się pierwsza faza badań klinicznych
szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV). Ocena bezpieczeństwa
i tolerancji szczepionki na 15 pacjentach wypadła bardzo dobrze – poinformowali naukowcy.
Wyniki badań ukazały się na łamach czasopisma Science Translational Medicine.
Ostatnio wyprodukowane leki wykazujące efektywne działanie przeciwko licznym
szczepom WZW C są kosztowne. Skuteczna szczepionka zapobiegałaby infekcjom HCV.
Wychodzący z tego założenia naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie opracowali zestaw
dwóch szczepionek. Zadaniem pierwszej jest przygotowanie układu odpornościowego do
walki z HCV, a drugiej, podawanej po ośmiu tygodniach, wspomożenie lepszej odpowiedzi
immunologicznej organizmu.
Jako że rola limfocytów T u osób, u których układ odpornościowy sam zwalczył
WZW C, jest bardzo istotna, opracowana szczepionka powoduje silną odpowiedź
immunologiczna ze strony tych limfocytów. W badaniach okazało się, że odpowiedź
limfocytów T u osób, które otrzymały pierwszą szczepionkę, była bardzo silna i utrzymywała
21
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się przez 6 miesięcy. Można to porównać z odpowiedzią immunologiczną u pacjentów,
których organizm sam był w stanie usunąć wirusa.23.
Cykl szkoleń na temat HCV
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Główny
Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń pt. ”Edukacja pracowników wybranych
zawodów zwiększonego ryzyka transmisji krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa
w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” realizowanych w ramach Programu „Zapobieganie
zakażeniom HCV”. W ramach projektu w latach 2014 i 2015 na terenie 11 województw
odbędzie się 55 szkoleń dedykowanych pracownikom sektora usług pozamedycznych,
wykonujących

zabiegi

w

kosmetyce

o

charakterze

upiększającym

(tj.

salonów

kosmetycznych, tatuażu, studiów fryzjerskich), w czasie których dochodzi do przerwania
ciągłości skóry i śluzówek oraz 22 szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia.
Wykładowcami będą osoby posiadające wiedzę z zakresu epidemiologii w tematyce zakażeń
krwiopochodnych: lekarze specjaliści chorób zakaźnych posiadający doświadczenie
w profilaktycznej opiece nad osobami, które uległy zawodowej lub pozazawodowej
ekspozycji na czynniki zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV, HCV); pielęgniarki
specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, z doświadczeniem w pracy
w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu „Zapobieganie zakażeniom
HCV” tworzone są podstawy do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania
zakażeniom HCV i zwalczania WZW C w Polsce. Jednym z takich działań jest
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla wszystkich Polaków, aby
uświadomić im, jak istotnym problemem są zakażenia HCV i co najważniejsze – jakie są
zasady zapobiegania tym zakażeniom.
Na świecie wirusowe zapalenie wątroby jest czwartą chorobą uznaną przez WHO
(obok malarii, gruźlicy, HIV), jako ta, która wymaga najwięcej uwagi i podejmowania działań
edukacyjnych, mających na celu jak najszybsze podniesienie świadomości zdrowotnej
społeczeństw24.
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Chełm
Miasto rozpoczęło realizację „Programu Profilaktyki Zakażeń HCV”. Oznacza to, że
mieszkańcy będą mogli bezpłatnie zrobić badanie w kierunku HCV. Z badań organizowanych przez
samorząd mogą skorzystać osoby w wieku 18-45 lat, które należą do grup ryzyka. Do grup ryzyka
zakażeń HCV należą: osoby, u których przetaczano krew bądź preparaty krwiopochodne przed rokiem
1992, które były kilkukrotnie hospitalizowane, dializowane, u których wykonywane były zabiegi
chirurgiczne, badania diagnostyczne (kolonoskopia, bronchoskopia, gastroskopia), przyjmujące
dożylnie środki psychoaktywne, korzystające z usług w gabinetach kosmetycznych, tatuażu,
zamieszkujące z osobą zakażoną HCV, pracownicy służby zdrowia25.
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