Raport nr 9/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie we wrześniu 2014r.

WPROWADZENIE
Rejestracja nowego leku na HIV, zalecenia WHO dotyczące przyjmowania leku
antyretrowirusowego jako środka prewencyjnego przeciwko rozprzestrzenianiu się HIV dla
homoseksualnych mężczyzn, kontrowersje wokół domowego testu na HIV w Wielkiej
Brytanii oraz warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci zakażonych HIV – to tematy
z zakresu problematyki HIV/AIDS poruszane przez dziennikarzy w publikacjach prasowych
i na stronach internetowych we wrześniu bieżącego roku.
W tym miesiącu na łamach prasy i forach internetowych kontynuowano dyskusję na
temat nowoczesnej terapii stosowanej w wirusowym zapaleniu wątroby typu C, dzięki której
za kilka lat całkowicie możemy zwalczyć HCV. Specjaliści wyrażając swoją opinię na ten
temat, przedstawili najnowszej generacji leki przeciwwirusowe, których skuteczność została
potwierdzona w badaniach klinicznych. Jedynym skutecznym sposobem profilaktyki HCV
jest prowadzenie badań przesiewowych. Dlatego tak ważne są programy, które mają na celu
ułatwienie mieszkańcom kraju będącym w grupie podwyższonego ryzyka dostępu do
wczesnej diagnostyki w kierunku wyrycia HCV. Niektóre z miast już je realizują. Natomiast
większość samorządów miast i gmin już od kilku lat realizuje programy profilaktyczne
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, szczepiąc młode dziewczęta i chroniąc je w ten
sposób przed nowotworem szyjki macicy, który często jest następstwem zakażenia HPV.
Te inicjatywy samorządowe przedstawiane były głównie na stronach internetowych, choć
informacje o nich można było znaleźć także w lokalnej prasie. Dziennikarze i publicyści
podkreślali równocześnie, że wirus HPV to także częsta przyczyna nowotworu gardła i krtani.
Tematy, które znalazły odzwierciedlenie we wrześniowym raporcie, miały swoje
źródło na stronach internetowych i w 25 publikacjach drukowanych w 22 tytułach prasowych,
wśród których tylko „Gazeta Wyborcza” zamieściła więcej niż jedną informację (4) dotyczącą
omawianej problematyki.
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RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
Coraz częściej HIV atakuje starszych
Dotąd przypuszczano, że HIV zakażają się przede wszystkim ludzie młodzi. Ostatnio
jednak wzrasta liczba zakażonych po 50. roku życia. Zakażenia wykrywane są nawet u 70latków.
Do końca nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Na razie prowadzone są badania nad
tym zjawiskiem. Można jedynie przypuszczać, że w pewnym wieku rośnie liczba rozwodów
i wolni partnerzy/partnerki są skłonni/e do pożycia seksualnego z większą liczbą
kobiet/mężczyzn.
Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny wynika, że w 2012 roku w Małopolsce wykryto 93 nowe zakażenia HIV. Region ten
zajął niechlubne, czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby nowych zakażeń. W roku
2013 rozpoznano kilka przypadków mniej.
Dr Monika Bociąga-Jasik z Wydziału Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ
zwraca uwagę, że dziś główną drogą zakażeń HIV jest stosunek seksualny. Dlatego szczera
rozmowa z pacjentem (dotyczy to także osób starszych) i gwarancja dochowania tajemnicy
lekarskiej mają dla efektów terapii kluczowe znaczenie. Dodaje, że kobiety są znacznie
bardziej narażone na zakażenie niż mężczyźni, ale świadomość tego faktu nie przekłada się na
liczbę osób zgłaszających się na testy w kierunku HIV1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowy lek na HIV
W sierpniu 2013 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), zatwierdziła
preparat Trivicay (dolutegravir) firmy GlaxoSmithKline - nowy lek, który hamuje zdolność
HIV do mnożenia się i może być stosowany z istniejącymi lekami przeciwwirusowymi.
Natomiast 16 stycznia 2014 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopuszczenie do obrotu
tego leku na terenie całej Unii Europejskiej.
Dolutegravir jest inhibitorem integrazy i uniemożliwia HIV wniknięcie do wnętrza
zdrowej komórki, pomaga w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa i w utrzymaniu jego
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ilości we krwi na niskim poziomie. Zatwierdzenie dotyczy stosowania dolutegraviru z innymi
lekami przeciwwirusowymi u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia zakażonych HIV-1.
Podstawą do wydania takiej decyzji były wyniki z czterech randomizowanych badań
klinicznych, które objęły 2539 zakażonych osób. Pacjentom podawano dolutegravir lub
raltegravir w połączeniu z innymi lekami antyretrowirusowymi albo kombinację efavirenzu,
emtrycytabiny i tenofoviru. Piąte badanie kliniczne objęło efektywność i bezpieczeństwo
terapii dolutegravirem u dzieci. Działania niepożądane związane z podawaniem tego leku to
bezsenność, ból głowy, poważne reakcje nadwrażliwości (uczulenie), nieprawidłowa
czynność wątroby u osób ze współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby.
W badaniu udokumentowano również problemy z funkcjonowaniem nerek – FDA nakazała
wykonanie dodatkowych badań dotyczących oszacowania ryzyka stosowania leku2.
Leki antyretrowirusowe redukują ryzyko zakażenia u homoseksualnych mężczyzn
Dwa lata temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła, aby homoseksualni
mężczyźni bez względu na status serologiczny mieli dostęp do leków antyretrowirusowych.
Z pilotażowych badań wynikało bowiem, że codzienne przyjmowanie Truvady znacząco – o
99 proc. - redukuje ryzyko zakażenia HIV. Badania iPrex przeprowadzono na 2,5 tysięcznej
próbie seronegatywnych homoseksualnych mężczyzn3.
Kontrowersje wokół domowego testu na HIV
W Wielkiej Brytanii wszedł do sprzedaży nowy test na HIV. Zakupiony w aptece
i wykonany samemu w domu pozwala szybko stwierdzić, czy osoba jest zakażona. Jednak
wokół tej niekonwencjonalnej formy samobadania pojawiło się sporo kontrowersji.
Szacuje się, że w Wielkie Brytanii z HIV żyje 100 tys. osób zakażonych, a co piąta
z tych osób nie wie, że jest zakażona. Aby zwiększyć testowalność i wykrywalność
wprowadzono domowy test na HIV. Kosztuje od 20 funtów wzwyż, a zestaw można zamówić
przez internet lub nabyć w aptece; wykonany w domy daje wynik w ciągu kilkunastu minut.
Badanie w kierunku HIV przeprowadzone w domu rodzi jednak wiele wątpliwości.
Domowe testy przyciągają często osoby, które obawiają się wykonać badania w przychodni
lub szpitalu. Powstaje zatem pytanie, dlaczego takie osoby są zaniepokojone wykonaniem
testu w klinice oraz jakie będą ich intencje, jeśli wynik będzie dodatni.
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Kontrowersje związane są także z brakiem fachowej pomocy psychologicznej, która
udzielana jest przed lub po wykonaniu badania w punktach testowania. Osoba wykonująca
„domowy test” nie otrzyma wsparcia oraz podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS, dzięki
której w przyszłości będzie mogła zminimalizować ryzyko zakażenia.
Sceptycyzm co domowego testu na HIV związany jest także z ryzykiem jego
nieprawidłowego użycia. Obecnie w sprzedaży oferowane są dwa rodzaje testów, gdzie
w jednym pobierana jest kropla krwi z palca, a w drugim ślina. Poza tym osobom, które
przychodzą do kliniki GUM (genitourinary medicine), po badaniu w kierunku HIV oferowane
są również dodatkowe i bezpłatne badania na inne choroby przenoszone drogą płciową.
Domowe testy nie wykryją pozostałych, często niebezpiecznych zakażeń i mogą
spowodować, że osoby samobadające się nadal będą nieświadome ryzyka.
Ostatnim i najważniejszym argumentem przemawiającym przeciw domowemu
testowaniu jest brak wiedzy na temat samego wirusa. Domowe testy wykrywają zakażenie po
3 miesiącach od momentu, w którym do niego doszło. Inaczej jest w laboratoriach, które
obecnie są w stanie wykryć wirusa już po 30 dniach od zakażenia. Stąd też testowanie
w domu kilka dni lub tygodni od momentu infekcji nie będzie wiarygodne.
Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem tego typu badaniem, na rynku pojawiło się
wiele podróbek. NHS ostrzega, że domowy zestaw do wykrywania HIV powinien mieć
oznaczenie CE (Conformite Europeenne), które dowodzi, że pakiet spełnia wszystkie kryteria
oraz jest bezpieczny w użyciu4.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W Otrębusach warsztaty dla rodziców dzieci żyjących z HIV
W dniach 3-5 października br. w podwarszawskich Otrębusach odbędą się bezpłatne
warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży żyjących z HIV/AIDS.
Lekarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych opiekujących się dziećmi z HIV
podkreślają, że często mają one olbrzymi problem z samoakceptacją i samooceną. Zwracają
uwagę, że problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz konieczność trzymania swojej
choroby w tajemnicy z obawy przed dyskryminacją mogą powodować dezorientację,
nasilenie poczucia lęku, wyobcowania. Maciej Nazarewicz, rzecznik prasowy Społecznego
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Komitetu ds. AIDS podkreśla, że dodatkowym obciążeniem fizycznym może być fakt, że jest
to choroba, z powodu której można doświadczyć stygmatyzacji i wykluczenia. Zdarza się,
że dzieci/młodzież leczone ARV przestają regularnie przyjmować leki, co stanowi dla nich
poważne zagrożenie. Wynika to z ogromnej chęci bycia „normalnym”, a także z braku siły na
pogodzenie się z faktem, że jest się zakażonym i „naznaczonym”. Poprzez pomoc rodzicom
i opiekunom dzieci żyjących z HIV organizatorzy chcą wpłynąć na poprawę jakości życia ich
podopiecznych.
Celem zajęć, organizowanych przez Społeczny Komitet ds. AIDS, jest nauczenie
dorosłych, w jaki sposób, kiedy i o czym rozmawiać ze swoimi seropozytywnymi dziećmi.
Dzięki tej wiedzy będą oni mogli młodym ludziom skutecznie pomóc „oswoić się” z wirusem
i wejść w dorosłe życie bez kompleksów czy strachu przed odrzuceniem.
W programie przewidziano warsztaty z psychologiem, podczas których rodzice lub
opiekunowie dowiedzą się, kiedy i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o HIV, co robić
w przypadku trudności wychowawczych i jak należy postępować z nastolatkiem, który nie
chce przyjmować leków. Podczas zajęć będą również omówione fazy rozwojowe dziecka
oraz ich wpływ na odbiór otaczającego świata. Podczas spotkania z psychologiem uczestnicy
będą mogli podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami wychowawczymi, a także
skorzystać z indywidualnej konsultacji.
Warsztaty z pedagogiem będą z kolei poświęcone tematowi faz i norm rozwoju
psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Prowadzący opowie o zasadach edukacji seksualnej
i wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz o dostrzeganiu nieprawidłowości.
Warsztat będzie dotyczył typowych obaw rodziców związanych z seksualnością ich dzieci
oraz lęków wynikających z bycia rodzicem dziecka zakażonego HIV.
Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS, na koniec 2013 r. leczeniem ARV
objętych było około 7110 pacjentów, w tym 113 dzieci. Liczb zakażonych dzieci może być
znacznie wyższa5.
INNE
„Niezwykła” książka
Japończycy opublikowali osobliwą książkę kucharską, która ukazała się rynku
w formie e-booka. Publikacja nosi tytuł „Posiłki w kondomach, które chcę przygotować dla
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ciebie” i zawiera 11 prostych przepisów kulinarnych pokazujących, jak można
wykorzystywać prezerwatywy do przyrządzania potraw. Wśród dań znajdują się m.in.:
„Ślimak w kondomie gotowany na maśle”, a na deser „Kondomowe ciasteczka”.
Celem wydania tak niecodziennej książki kucharskiej jest nie tylko nauczenie
pasjonatów

kulinarnych

przyrządzania

oryginalnych

dań,

ale

także

promocja

bezpieczniejszego seksu. Japończycy są trzecią nacją na świecie najrzadziej używającą
prezerwatyw, co prowadzi do rozprzestrzeniania się zakażeń przenoszonych drogą płciową.
Książka ma podnieść świadomość mieszkańców kraju kwitnącej wiśni i udowodnić, że
prezerwatywy są naprawdę przydatnym produktem6.
INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Seks oralny może wywołać raka
Lekarze alarmują - wśród mężczyzn dramatycznie rośnie liczba nowotworów gardła
wywołanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV, który przenosi się podczas
seksu oralnego.
Lekarze specjaliści twierdzą, że już wiedzą, iż ten typ nowotworów jamy ustnej
i krtani jest wywołany przez wirus brodawczaka ludzkiego, który u kobiet powoduje raka
szyjki macicy, przenosi się przez seks oralny. W samym tylko Świętokrzyskim Centrum
Onkologii wykonuje się rocznie ok. 60 całkowitych usunięć krtani u pacjentów, u których
rozwinął się nowotwór po zakażeniu wirusem HPV. Chorują osoby w wieku 50-60 lat palące
papierosy, pijące codziennie mocny alkohol, a także mężczyźni ok. 40 roku życia, u których
stwierdzono zakażenie wirusem HPV.
Specjaliści podkreślają, że seks oralny nie jest seksem bezpiecznym. Przypominają
o profilaktyce, częstych badaniach i niebagatelizowaniu objawów chorobowych jamy ustnej,
gardła, nosa i krtani, ponieważ czas reakcji jest bardzo ważny7.
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Czy szczepienia przeciwko wirusowi HPV są bezpieczne?
W 2008 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono program szczepień przeciwko HPV.
Obejmował on szczepienia dziewczynek w wieku 12-13 lat oraz szczepienia wychwytujące
w grupie wiekowej 14-18 lat. W badaniu przeprowadzonym przez Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (brytyjski urząd odpowiedzialny m.in. za rejestrację i nadzór nad
bezpieczeństwem

produktów

leczniczych)

oceniono

ryzyko

wystąpienia

zespołu

przewlekłego zmęczenia u dziewcząt zaszczepionych 2–walentną szczepionką przeciwko
HPV (HPV-2). Zastosowano trzy metody oceny tego ryzyka. W analizie liczby zdarzeń
zarejestrowanych, w porównaniu z liczbą spodziewaną, porównano zapadalność oszacowaną
na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zespołu przewlekłego zmęczenia (w latach 2008-2010)
z zapadalnością podstawową, czyli oczekiwaną na podstawie danych sprzed okresu szczepień
HPV -2. Nie wykryto niepokojących sygnałów.
Na podstawie analizy autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienia przeciwko HPV
szczepionką 2-walentną nie zwiększały ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia8.
Szczepionka przeciwko wirusowi HPV dla chłopców?
Brytyjskie ministerstwo zdrowia rozważa wprowadzenie szczepionek przeciwko
wirusowi HPV dla nastoletnich

chłopców. Do tej pory szczepiono jedynie dziewczęta

w wieku 12-13 lat, uznając to za najlepszą ochronę przeciwko wirusowi powodującemu raka
szyjki macicy. Okazało się jednak, że HPV może odpowiadać za około pięć procent
nowotworów na całym świecie, w tym u dwóch tysięcy mężczyzn rocznie. Wiele wskazuje
na to, że wirus może powodować zachorowania na raka gardła, odbytu i prącia.
Zespół ekspertów pracujących w brytyjskim ministerstwie zdrowia zastanawia się nad
wprowadzeniem zalecenia, by szczepić nie tylko nastoletnie dziewczęta, ale także chłopców.
Zdaniem naukowców może to nie tylko uratować życie, ale także pozwoli zaoszczędzić
pieniądze, które wydano by na leczenie chorych. Szczepionki mają być oferowane
na zasadzie dowolności i podawane uczniom w szkole. Szacuje się, że od 2008 roku, kiedy
zaczęto szczepić dziewczęta, ze szczepienia skorzystało około 80 proc. uczennic.
Peter Baker, dyrektor kampanii przeciwko HPV, powiedział, że byłoby to „rażąco
niesprawiedliwe”, aby kobiety były chronione od nowotworów i innych chorób
wywoływanych przez zakażenie HPV, a mężczyźni nie. Dodał, że jeżeli rodzice będą
8

Donegan K. i wsp., U dziewcząt zaszczepionych przeciwko HPV nie obserwowano ryzyka zespołu przewlekłego
zmęczenia, www.mp.pl z dnia 24.09.2014 r.

7

wiedzieć, że szczepionka może w przyszłości uchronić przed chorobą, większość chętnie
zaszczepi dziecko9.
Programy profilaktyczne
Kolejna edycja projektu w Bełchatowie
Kolejne miasta i gminy włączyły się do akcji bezpłatnego szczepienia dziewcząt
przeciwko HPV. Program działa już w Bełchatowie, Zielonej Górze, Koninie, Brwinowie,
Szamotułach.
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała oficjalne stanowisko, w którym uznaje
raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa HPV za problem zdrowia
publicznego o zasięgu globalnym. Co roku na raka szyjki macicy zapada około pół miliona
kobiet na świecie, z czego 260 tys. umiera. W Polsce ponad 3600 kobiet rocznie odkrywa
u siebie chorobę. Połowa z nich przegrywa walkę o życie10,11,12.13,14,15
Anglia – szkoła bez wiedzy rodziców przeprowadziła testy na chlamydię
Szkoła w Bringhton w East Sussex, w ramach zajęć wiedzy o seksie, przeprowadziła
w placówce testy na obecność wirusa chlamydii, która jest jedną z najpowszechniejszych
w Wielkiej Brytanii chorób przenoszonych drogą płciową. Dzieci przeżyły traumę, ponieważ
wymazy były pobierane w szkolnej toalecie.
Rada miasta wprowadziła w miejscowych szkołach National Chlamydia Screening
Programme. W ramach programu w placówkach odbywały się zajęcia na temat zakażeń
przenoszonych drogą płciową. Miały one docelowo zmniejszyć liczbę zachorowań na
chlamydię. Jednym z punktów zajęć były też badania na obecność wirusa, które miały oswoić
dzieci z badaniem i pokazać, że nie ma czego się obawiać. Szkoła jednak nie zapytała
wcześniej o zgodę na ich przeprowadzenie rodziców dzieci. Natomiast zgodnie z wytycznymi
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NHS, każde dziecko przed ukończeniem 16. roku życia musi mieć zgodę rodzica na takie
badanie.
Ta sytuacja spowodowała oburzenie u rodziców, a do dyrekcji placówki wpłynęła
skarga. Przedstawiciele szkoły natomiast nie mają sobie nic do zarzucenia. Uważają, że nic
wielkiego się nie stało. Tłumaczą, że w programie biorą udział wszystkie szkoły średnie
w regionie, a test finansuje resort zdrowia.
W Wielkiej Brytanii na chlamydię choruje rocznie ok. 200 tys. osób. Większość, bo
64 proc. z nich, ma mniej niż 25 lat16.
Opryszczka narządów płciowych – wstydliwy problem
Opryszczka narządów płciowych często atakuje polskich mężczyzn. Dolegliwość
bywa bardzo uciążliwa, a na dodatek wywołujący ją wirus pozostaje w organizmie do końca
życia. Opryszczka często kojarzy się ze swędzącymi pęcherzykami pojawiającymi się na
wargach. Jednak jej sprawca – wirus Herpes simplex - ma także inną odmianę, która atakuje
intymne części ciała. Zwykle jest to konsekwencja kontaktu seksualnego z partnerką
zakażoną wirusem HSV-2. Niekiedy problem może wywołać także kontakt oralny z kobietą
mającą „zwyczajną” opryszczkę wargową.
Dolegliwości nie można lekceważyć. Nieleczona opryszczka narządów płciowych
może stać się przyczyną zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych czy zaburzeń układu
nerwowego. Dlatego problem warto skonsultować z lekarzem, Czasem niezbędne okazuje się
dokładniejsze badanie wymazu. Dostępne są również testy wykrywające we krwi
przeciwciała antywirusowe17.

WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY
Choroby wątroby – zagrożenie dla Europy
Choroby wątroby są obecnie jednym z głównych zagrożeń zdrowotnych w krajach
europejskich. Powodowane często otyłością i nadmiernym spożyciem alkoholu stłuszczenia
wątroby, HBV, HCV i marskość prowadzą do nowotworu wątrobowo-komórkowego, który
za niedługi czas może stać się jednym z głównych nowotworów- zabójców w Europie.
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Co prawda dane dotyczące Unii Europejskiej wykazują stopniowy spadek zgonów
z powodu przewlekłych schorzeń wątroby, ale statystyka ta dotyczy głównie państw
Zachodniej Europy, a i to nie wszystkich. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej liczba
chorych i śmiertelność z powodu chorób wątroby zdecydowanie rośnie. Zmniejsza się liczba
zachorowań na WZW B, za to szybko rośnie – i to we wszystkich krajach europejskich –
liczba zakażeń wirusem hepatitis C (HCV).
Analitycy – klinicyści z EASI (European Association for The Study of The Liver)
zadali sobie trud porównania wyników 260 prac naukowych dotyczących chorób wątroby na
naszym kontynencie, co zaowocowało powstaniem syntetycznego raportu dotyczącego
chorób wątroby i zagrożenia nimi.
Z raportu wynika, że wirusowe zapalenie wątroby typu B jest drugą najważniejszą
przyczyną marskości wątroby (30 proc. przypadków) i jej nowotworów (średnio 15 proc.
przypadków). Przewlekła postać HBV występuje najczęściej w Rumunii (5,6 proc. populacji,
głównie mężczyźni) oraz Grecji (3,4 proc. populacji). Dla porównania zakażenia HIV
dotykają 0,2 proc. populacji, czyli HIV jest 50-100 razy mniej zakaźny. Dostępność
szczepionki, jak dotąd, zdołała zmniejszyć rozprzestrzenianie się HBV.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest jedną z najbardziej podstępnych i groźnych
chorób, przez długie lata nie daje żadnych objawów prócz
czynnościowych.

Jednak

po

kilku

dekadach

jej

skutkiem

drobnych zaburzeń
jest

nowotwór

wątrobowokomórkowy. Ilość zachorowań nieco spadła po wykryciu wirusowych przyczyn
HCV w latach 90., ale tylko w niektórych państwach – we Włoszech i Rumunii wynosi ono
średnio 3,26 proc., zwłaszcza zachorowań przybywa w populacji męskiej. Charakter tej
choroby powoduje, że wiele osób ją lekceważy. Choć dostępne są testy na wykrycie
przeciwciał anty - HCV, aż 90 proc. zakażonych nie jest świadomych zakażenia.
Pozostałe choroby, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zniszczenia wątroby
to: niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD), alkoholowa choroba wątrobowa i otyłość,
która jest jednym z istotnych czynników negatywnych w chorobach wątroby, jest też jednym
z najważniejszych obecnie problemów zdrowotnych18.
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Czy wygramy walkę z HCV?
Eksperci podkreślają, że dzięki nowoczesnym terapiom wywołane przez HCV
wirusowe zapalenie wątroby typu C będzie pierwszą w historii medycyny chorobą
przewlekłą,

którą

można

całkowicie

wyleczyć

u

prawie

wszystkich

chorych.

Upowszechnienie takiego leczenia dziś oznacza pozbycie się w Polsce problemu HCV już
w roku 2030.
Większość pacjentów będzie mogła z nich skorzystać, gdy zostaną objęte refundacją –
mówi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Podkreśla, że
pojawiły się leki, które w ciągu kilku tygodni potrafią wyleczyć wirusowe zapalenie wątroby
typu C, bez skutków ubocznych nieodłącznie związanych ze stosowanym dotychczas w
terapii WZW C interferonem.
Prof. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV dodaje, że wprowadzone
obecnie i nadchodzące nowe terapie stanowią ogromną szansę dla pacjentów wcześniej
leczonych nieskutecznie lub dla tych, którzy nie mogli być leczeni interferonem. Dotyczy to
również chorych z zaawansowanymi chorobami wątroby, ale też osób po przeszczepieniu
tego narządu. W rezultacie prawie wszyscy z nich będą mogli być wyleczeni, a choroba może
być wyeliminowana.19.
Nowy lek zatwierdzony przez UE – przyszłość w leczeniu HCV
Nowy lek – daclatasvir – może okazać się milowym krokiem w leczeniu wirusowego
zapalenia wątroby typu C (WZW C). Szacuje się, że medykament, w połączeniu z innymi
dotychczas stosowanymi lekami, jest skuteczny aż w 99 -100 % przypadków. Preparat,
w połączeniu z sofosbuvirem, stanowi całkowicie doustny, niezawierający interferonu,
schemat leczenia.
Na całym świecie żyje 150 mln ludzi zakażonych HCV, z czego 9 milionów
zamieszkuje Unię Europejską. W 90 proc. przypadków organizm sam nie jest w stanie
poradzić sobie z infekcją, co skutkuje przejściem w stan przewlekłego zakażenia. Według
danych WHO u 20 proc. ludzi cierpiących na WZW C rozwinie się marskość wątroby,
a blisko 5-7 proc. chorych z tej grupy w konsekwencji umrze na raka wątroby.
W 2014 do lecznictwa dopuszczono już dwa innowacyjne leki – simeprevir
i sofosbuvir. Wyróżnia się 6 głównych genotypów wirusa, których występowanie jest
zależne od rejonów geograficznych. W Polsce najpopularniejszy jest genotyp 1. Badania
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dowiodły, że nowy specyfik podawany łącznie z sofosbuvirem (leku nie zaleca się stosować
w monoterapii) daje pozytywną odpowiedź terapeutyczną u 99 proc. zakażonych HCV
o genotypie 1; 96 proc. o genotypie 2 i 89 proc. o genotypie 3. Jeżeli chodzi o zapalenie
wywołane wirusem o genotypie 4, to daclatasvir zaordynowany w kombinacji z pegylownym
interferonem alfa i rybawiryną wykazuje skuteczność na poziomie 100 proc.

Badania

skuteczności preparatu obejmowały ponad 5500 pacjentów, których stan był zaawansowany
lub nie reagowali na standardowe leczenie. U tych osób uzyskano trwałą odpowiedź
wirusologiczną w 12 tygodni po zakończeniu leczenia. Kolejnym atutem tak prowadzonej
terapii jest znaczne skrócenie czasu jej trwania – od 12- 24 tygodni, podczas gdy schemat
z zastosowanie interferonu i rybawiryny wymaga przynajmniej 48 tygodni.
Działania niepożądane związane z zażywaniem

daclatasviru obejmują zmęczenie, bóle

głowy, nudności, ale nie są to symptomy tak nasilone, aby mogły zagrażać życiu pacjenta.
Nowa substancja lecznicza – daclatasvir (nazwa handlowa Daklinza) została
zatwierdzona 27 sierpnia bieżącego roku przez Komisję Europejską ds. Laków ( The Europan
Medicines Agency -EMA). Daclatasvir to także pierwszy inhibitor kompleksu NS5A
zatwierdzony w Unii Europejskiej. Świat naukowy i pacjenci wiążą z nim wielkie nadzieje.
Charles Gore, szef organizacji charytatywnej „The Hepatitis C Trust” komentował,
że „Daclatasvir jest lekiem najskuteczniejszym w swojej klasie, z tego powodu jest naprawdę
silną i przede wszystkim niezbędną w dzisiejszych czasach bronią w walce z wirusem. Jego
wykorzystanie w terapii może w przyszłości wyeliminować zagrożenie infekcją HCV w ciągu
najbliższych 15 lat”20.
Stowarzyszenie Czyste Leczenie
Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powstało w Rybniku i świętuje
pięciolecie działalności. Dzięki działalności stowarzyszenia, co najmniej 200 tys. osób wie,
co to znaczy czyste leczenie i gdzie szukać bezpiecznych placówek medycznych – mówi jego
prezes – dr n. med. Marcin Wrzuś- Wieliński. Do programu przyłączyło się już sześć szpitali
w Polsce oraz trzy gabinety stomatologiczne – w Rybniku, Warszawie i Gdańsku. Celem
stowarzyszenia jest, aby w każdym mieście był przynajmniej jeden gabinet pracujący według
standardów czystego leczenia. Zadaniem stowarzyszenia jest m.in. wyróżniać te placówki,
które według tych standardów działają.
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Jest to niezwykle ważne. Na świecie bowiem żyje około 500 mln chorych na
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, czyli co 12. osoba na naszym globie. W Polsce 2
proc. społeczeństwa zakażonych jest HCV, z czego 90 proc. o tym nie wie. Niepokojące jest
to, że w 80 proc. do zakażenia HCV i HBV dochodzi w placówkach medycznych. Wielu tych
zakażeń można uniknąć poprzez świadome i odpowiedzialne podejście do metod leczenia
oraz postępowanie zgodne z opracowanymi procedurami medycznymi. Prezes stowarzyszenia
podkreśla, że również choroba nowotworowa często ma podłoże w infekcji mikrobami
przeniesionymi na przykład przez zanieczyszczone instrumenty medyczne. Nie mówiąc już
o pojawiającej się co jakiś czas sepsie.
Na co zatem należy zwrócić uwagę np. w gabinecie dentystycznym? Lekarz pracujący
w systemie CL (czyste leczenie) nie może pracować sam, musi mieć asystentkę, a dobrze jak
są dwie. Na pulpicie nie mogą być umieszczone żadne końcówki, narzędzia, materiały, leki
również muszą być schowane. Dopiero przy pacjencie wszystko jest wykładane. Przed
zabiegiem lekarz musi umyć ręce, następnie zakłada jednorazowy fartuch i jednorazowe
jałowe rękawiczki pakowane oddzielnie, nigdy zbiorczo. Tak przygotowany lekarz może
dotknąć tylko pacjenta i sterylnych narzędzi, stąd niezbędna jest pomoc asystentek21.

„Żółty Tydzień” po raz kolejny
Od 6 do 17 października w całej Polsce będzie trwała akcja Żółty Tydzień,
poświęcona profilaktyce wirusowego zapalenia wątroby. Punkty szczepień biorące udział
w akcji oferują szczepionki skojarzone, zabezpieczające jednocześnie przed zachorowanie na
WZW typu B oraz typu A, a także tzw. szczepionki monowalentne zabezpieczające przed
jedną z tych chorób. Podstawowy schemat szczepienia przeciwko WZW typu B składa się
z trzech dawek. Pierwsza dawkę podaje się w dowolnym terminie, drugą po upływie
pierwszego miesiąca, natomiast trzecią po upływie pół roku od przyjęcia pierwszej dawki.
W przypadku szczepień przeciwko WZW typu A, przyjmuje się tylko dwie dawki optymalnie
w odstępie od 6 do 12 miesięcy22.

21
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Chełm – profilaktyka zakażeń HCV
Miasto Chełm zamierza wydać 30 tys. zł na realizację programu profilaktyki zakażeń
HCV. W ramach zadania samorząd opłaci badania przesiewowe. Będzie mogło z nich
skorzystać 1,5 tys. mieszkańców, po 500 rocznie.
Jedynym skutecznym sposobem profilaktyki HCV jest prowadzenie badań
przesiewowych. Dlatego głównym celem programu jest ułatwienie mieszkańcom miasta
będącym w grupie podwyższonego ryzyka dostępu do wczesnej diagnostyki w kierunku
wyrycia HCV. Wielkość populacji, do której skierowany jest program to ok. 27 tys.
mieszkańców Chełma w wieku 18 -45 lat. Do grupy podwyższonego ryzyka należą biorcy
krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed rokiem 1992), osoby leczone iniekcjami i zabiegami
operacyjnymi, osoby korzystające z zabiegów diagnostycznych (kolonoskopia, gastroskopia,
bronchoskopia). Leczeni hemodializami, stosujący środki psychoaktywne (dożylnie lub
donosowo), chorzy na hemofilię, zakażeni HIV z wykrytą patologiczną aktywnością
aminotransferaz o niejasnej etiologii. Działania poprzedzone będą kampanią informacyjną
skierowaną głównie do potencjalnych beneficjentów programu23.
Zranienia – nadal nierozwiązany problem personelu medycznego
W polskich placówkach służby zdrowia codziennie dochodzi do około 100 zranień
związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia.
I chociaż od ponad roku przepisy nakładają na dyrekcję placówek obowiązek zapewnienia
pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami, to - zdaniem ekspertów – w tym
zakresie niewiele się zmieniło.
Szacuje się, że w polskich palcówkach jest co roku około 37 tys. zranień związanych
z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Na tle innych
państw Unii Europejskiej jest ich nadal dość dużo. Pamiętając, że personel medyczny
narażony jest na kontakt z materiałem biologicznym, który może stwarzać ryzyko zakażenia,
problem jest poważny. Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia, z których
wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV,
rozpoznawanych wśród personelu medycznego, jest spowodowanych zakłuciami sprzętem
używanym w placówkach ochrony zdrowia.
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Na ekspozycję najbardziej narażone są pielęgniarki. Średnio co druga polska pielęgniarka z
oddziału zabiegowego bądź bloku operacyjnego narażona jest w ciągu roku na zakażenie
wskutek zakłucia ostrym narzędziem medycznym.
Od ponad roku przepisy nakładają na dyrekcję placówek ochrony zdrowia obowiązek
zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami. Wyroby medyczne
służące do cięcia czy kłucia, powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed
zranieniem, a pracownicy regularnie szkoleni z ich bezpiecznego użytkowania. Co pół roku
pracodawcy powinni przygotować raport o bezpieczeństwie higienie pracy w danej placówce.
Pierwszy taki raport lecznice powinny przygotować pół roku temu.
W opinii prof. Andrzeja Gładysza z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Uniwersytetu

Medycznego

Wojewódzkiej Komisji

we

Wrocławiu,

wiceprzewodniczącego

dolnośląskiej

do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, skala

i powtarzalność ekspozycji wśród pracowników lecznic wskazuje, że problem nie maleje,
a wręcz rośnie24.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
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