Raport nr 4/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w kwietniu 2014 r.

WPROWADZENIE
W kwietniowej prasie i na stronach internetowych ukazały się 42 publikacje dotyczące
problematyki HIV/AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C. Większość z nich (29) drukowana była na łamach prasy
(dzienniki, tygodniki, miesięczniki), pozostała część – 13 – znalazła swoje miejsce
w internecie. W 20 tytułach prasowych poruszano różne aspekty ww. tematyki. Najwięcej
informacji ukazało się w dziennikach: „Gazeta Wyborcza” (5), „Polska The Times” (4), „Głos
Pomorza” (2) i tygodniku „Newsweek” (2).
W omawianym miesiącu stosunkowo mało pisano o HIV/AIDS, większość tematów
dotyczyła wirusowego zapalenia wątroby typu C i pozostałych chorób przenoszonych drogą
płciową. Głównym tematem, który odbił się szerokim echem zarówno w prasie, jak
i internecie, stała się rewolucja w leczeniu WZW C związana z nową terapią, pozwalającą
wyleczyć ponad 90 proc. zakażonych HCV.
W kwietniu wiele stron drukowało też informację o tworzonym we współpracy
z polskimi naukowcami, nowym leku przydatnym w leczeniu zmian przednowotworowych
w obrębie szyjki macicy wywołanych wirusem HPV. W tym temacie ważną informacją było
też dopuszczenie przez FDA nowego testu molekularnego na wykrycie HPV. Poza tym
zwrócono uwagę na wzrost liczby zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową
W dniach 22 – 26 kwietnia obchodzony był po raz dziewiąty pod patronatem
Światowej Organizacji Zdrowia „Europejski Tydzień Szczepień”. Głównym celem tego
przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem grup o ryzykownych
zachowaniach, do których trudno dotrzeć oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają
się idei szczepień. Kwiecień to też miesiąc organizowanej od lat kampanii „Żółty Tydzień”,
która po raz kolejny przypomina o zagrożeniach związanych z wirusowym zapaleniem
wątroby i zachęca do szczepień. Te i inne wydarzenia, które zwróciły uwagę publicystów
i autorów stron internetowych w przedmiocie problematyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową, stały się źródłem niniejszego raportu.
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RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
ASPEKTY SPOŁECZNE
Dzieci żyjące z HIV w Polsce
Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 113 dzieci żyjących z HIV, które korzystają
z leczenia ARV. Szacuje się, że dzieci zakażonych HIV jest znacznie więcej, nie zostały one
jednak do tej pory zdiagnozowane.
W mediach bardzo trudno jest zrobić reportaż na ten temat, gdyż rodzice niechętnie
udzielają wywiadów, nie chcą przyjmować zaproszeń do audycji radiowych, o wystąpieniu
przed kamerą nawet nie ma co myśleć – nikt nie chce być rozpoznawany, bo to mogłoby
wiązać się z dużymi problemami dla rodziny – mówi Dominika Soćko, koordynatorka
projektu „Wakacje z Małym Księciem” („Mały Książe” to stowarzyszenie oferujące wsparcie
i pomoc rodzinom wychowującym dzieci z HIV/AIDS).
Dzieci zakażone HIV leczone są w kilku rekomendowanych szpitalach zakaźnych,
ponad połowa małych pacjentów korzysta z kliniki w Warszawie. Dzieciom przysługują
bezpłatne leki oraz opieka medyczna. Dużo trudniej jest z dotarciem do profesjonalnego
wsparcia psychologicznego, szczególnie w mniejszych miastach i miejscowościach. Leczenie
dzieci jest o wiele bardziej skomplikowane niż leczenie osób dorosłych. U dzieci wirus
rozwija się szybciej, a długi okres stosowania terapii ARV może wiązać się z wcześniejszym
pojawieniem się skutków ubocznych.
Choć większość dzieci wychowywana jest przez co najmniej jednego rodzica
biologicznego, istnieje grupa, która straciła rodziców lub została przez nich porzucona. Te
dzieci wychowują się w rodzinach zastępczych, kilkoro również w placówkach opiekuńczych.
Teraz, gdy HIV został opanowany pod względem medycznym, największym
problemem jest stygmatyzacja społeczna. Dzieci są świetnymi obserwatorami, szybko
orientują się, że ich choroba to rodzinny temat tabu. W Polsce funkcjonuje wiele błędnych
informacji i stereotypów. Ludzie często myślą, że to choroba, która prowadzi do szybkiej
śmierci lub że może przenieść się jakąś bliżej nieokreśloną drogą. Największym zatem
problemem jest nadal brak wiedzy na ten temat. Zdaniem Dominiki Soćko, aby to zmienić,
oswoić społeczeństwo z tematem, należałoby zmienić stosunek społeczeństwa do HIV
poprzez wyjście osób zakażonych z ukrycia. Spotkanie i kontakt z drugim człowiekiem dałby
dużo więcej niż przeczytanie ulotki na ten temat. Trzeba zrozumieć jednak, że ludzie chcą
chronić swoje rodziny, szczególnie dzieci. Osoby żyjące z HIV nie ujawniają się ze względu
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na strach przed stygmatyzacją i dyskryminacją. Większość rodziców nie mówi o chorobie
dziecka w szkole i innych instytucjach, długo też nie informuje samego dziecka, że jest chore,
aby nie powiedziało nikomu z otoczenia. Młodsze dzieci, które nie potrafią samodzielnie
przyjmować leków, często z tego powodu nie jeżdżą na zielone szkoły, kolonie czy obozy.
Zdarza się, że rodzice decydują się na wyjazd dziecka, ale przerywają na ten czas terapię. Nie
wiadomo, czy wynika to z negatywnej reakcji społecznej, czy z lęku osób zakażonych, które
chronią swoje dzieci wręcz „na zapas”.
Na sytuację mogłyby wpłynąć pozytywnie pewne działania w obrębie systemu
edukacji. Najrozsądniej byłoby uczyć każde dziecko, już na etapie przedszkolnym, że nie
dotyka się cudzej krwi i nie pozwala dotykać własnej, a jeśli zdarza się już taka sytuacja, że
dochodzi do krwotoku, najlepiej zwołać kogoś dorosłego (nauczyciela, opiekuna,
pielęgniarkę). Należy nauczyć dzieci podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rak,
nieużywanie cudzych przedmiotów osobistych – szczoteczek do zębów, maszynek do golenia
itp. Takie podejście chroni również przed innymi chorobami, nie tylko HIV czy HCV.
Tymczasem bojąc się i próbując wykluczać dzieci żyjące z HIV z życia społecznego,
powodujemy, że będą nadal się ukrywać, żyć niczym w getcie . Od czasu pojawienia się HIV
w Polsce nie wykryto ani jednego przypadku przeniesienia wirusa z dziecka na dziecko. To
powinno być najlepszym dowodem na to, ze lęk z tym związany jest irracjonalny1.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Hajnówka - Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
W dniu 15 kwietnia br. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
w Hajnówce

odbyły się

powiatowe

eliminacje

Wojewódzkiej

Olimpiady

Wiedzy

o HIV/AIDS skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy olimpiady to:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Polskie Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej – Oddział w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania
zakażeniom HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową, ryzykownym
zachowaniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie
pozytywnych postaw wobec osób żyjących z HIV/AIDS2.
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Rozmowa Macieja Nazarewicza, rzecznika społecznego Komitetu ds. AIDS z Dominiką Soćko [w:] Nasze
dzieci z HIV, www.krytkapolityczna.pl z dnia 28.04.2014 r.
2
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, www.hajnowka.pl z dnia 25.04.2014 r.

3

POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJACYCH Z HIV
Ruszyła strona dla młodych
W trosce o edukację i jakość życia młodych pacjentów zakażonych HIV powstał
interaktywny portal internetowy www.odkrywcy.info. Portal ma być wirtualnym punktem
wsparcia dla młodzieży i dzieci, które ze względu na swój status serologiczny często czują się
grosze, osamotnione i wyobcowane w środowisku szkolnym, w rezultacie czego przyjmują
leki nieregularnie lub nie przyjmują ich wcale. Główną ideą projektu jest dotarcie do jak
najszerszego grona dzieci i młodzieży leczącej się z powodu HIV, jak i do tych, którzy mimo
zakażenia nie są pod stałą opieką lekarską. A jest o co walczyć. Według danych Krajowego
Centrum ds. AIDS na koniec 2013 roku leczeniem antyretrowirusowych objętych było 7110
pacjentów, w tym 113 dzieci. W Polsce ogółem liczba zakażonych dzieci jest znacznie
wyższa.
Jak podkreślają specjaliści, dzieci zakażone HIV napotykają zupełnie inne przeszkody
niż ludzie dorośli. Problemy natury psychicznej, brak akceptacji, niska samoocena, problemy
w funkcjonowaniu społecznym, przymus trzymania swojej choroby w tajemnicy z obawy
przed dyskryminacją – to jedne z najczęstszych powodów, dla których dzieci leczone ARV
nieregularnie przyjmują leki lub nie przyjmują ich w ogóle.
Nowy portal internetowy ma pokazać zakażonym, jak radzić sobie z wirusem.
Znajdują się na nim również gotowe do druku broszury z rysunkami i opisami badań
wykonywanych podczas okresowych wizyt lekarskich. Jest też dostępny czat ze specjalistą
oraz moderowane forum dyskusyjne. Dla najmłodszych zostanie zorganizowany konkurs3.
INNE
RPA – coraz więcej uczennic zakażonych HIV
28 proc. uczennic południowoafrykańskich szkół jest zakażonych HIV( chłopców –
4 proc.). Przyczyną dysproporcji i źródłem zakażenia jest wykorzystywanie seksualne przez
utrzymujących je starszych mężczyzn, czyli tzw. sugar daddies. RPA ma największy na
świecie odsetek osób żyjących z HIV4.
Antykoncepcja na Filipinach
Filipiński sąd najwyższy odrzucił skargi organizacji katolickich i uznał ustawę
o kontroli urodzeń za zgodną z konstytucją. To finał batalii, która trwała 15 lat. To porażka
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Kościoła katolickiego na Filipinach, który długo sprzeciwiał się ustawie, choć popierało ją
72 proc. obywateli. Oznacza to, że w jednym z najbardziej katolickich krajów świata
publiczne przychodnie i szpitale będą mogły rozdawać za darmo środki antykoncepcyjne
biedakom, a szkoły wprowadzą obowiązkowe lekcje edukacji seksualnej.
Dla zwolenników ustawy kontrola urodzeń to warunek uporania się z najważniejszym
problemem 100 milionowego państwa – nędzą. Aż 27 proc. obywateli żyje poniżej progu
ubóstwa, czyli za mniej niż dwa dolary dziennie. A przyrost naturalny należy do
największych na świecie – od 1970 roku liczebność ludności archipelagu wzrosła trzykrotnie.
Istnieje obawa, że katoliccy rodzice będą bojkotować lekcje edukacji seksualnej w szkołach.
Ustawodawca liczy, że takie lekcje pomogą zapobiegać fali ciąż nieletnich i powstrzymać
epidemię AIDS w kraju5.
Obrzezanie zmniejsza ryzyko narażenia na HIV i inne zakażenia przenoszone drogą
płciową
Niektórzy twierdzą, że obrzezanie to zwyczaj okrutny i pozbawiony sensu, inni, że
niezbędny dla zachowania higieny. W kulturze judaizmu i islamu ma on charakter sakralny.
Wiele narodów i plemion uważa obrzezanie za jeden z ważniejszych obrzędów.
Najstarszym uzasadnieniem potrzeby usunięcia napletka jest higiena intymna.
Zdrowotny walor zabiegu potwierdzają współczesne autorytety medyczne. Dr Bruce
Patterson z Children’s Memorial Hospital w Chicago uważa, że obrzezani mężczyźni rzadziej
zapadają na kiłę i rzeżączkę, a ich partnerki sporadycznie chorują na raka szyjki macicy.
Dzieje się tak dlatego, że obrzezanie zmniejsza ryzyko infekcji. W ochronie przed wirusami
ważną rolę odgrywa zawarta w skórze keratyna. W napletku, który bardzo łatwo ulega
rozmaitym zakażeniom, jest bardzo mało keratyny, a więc nie może być on skuteczną barierą
dla wirusów. Dlatego, zdaniem Pettersona, powinien być usuwany. Na potwierdzenie swojej
teorii uczony dodaje, że wśród obrzezanych mężczyzn dwukrotnie rzadziej dochodzi do
zakażenia HIV. Zwolennicy zabiegu twierdzą też, że zapobiega on zakażeniom HPV,
infekcjom dróg moczowych, problemom z płodnością6.
Obrzezanie jako szczepionka?
Podobne zdanie mają amerykańscy i australijscy eksperci. Przekonują, że korzyści
zdrowotne, jakie wynikają z obrzezania są na tyle istotne, że warto wprowadzić je jako
5
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Maria Kruczkowska, Filipiny mówią „tak” antykoncepcji, „Gazeta Wyborcza” z dnia 10.04.2014 r.
Obrzezanie – przyczyny, zalety i wpływ obrzezania na seks, www.poradnikzdrowie.pl z dnia 02.04.2014 r.
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obowiązkowy zabieg dla wszystkich chłopców. Naukowcy twierdzą, że obrzezanie należy
traktować również jako szczepionkę, bo też działa ochronnie i zmniejsza ryzyko problemów
zdrowotnych w późniejszych latach życia: zapobiega zakażeniom układu moczowego,
zmniejsza ryzyko narażenia na HIV oraz inne zakażenia przenoszone drogą płciową
i zakażania nimi partnerek. Natomiast zdaniem innych specjalistów, np. w dziedzinie urologii,
rutynowe obrzezanie po narodzinach narusza prawa dziecka do integralności jego własnego
ciała. Napletek nie jest defektem, lecz ochronnym i funkcjonującym organem. Dlatego przede
wszystkim należy uczyć rodziców, a potem dziecko dbałości o higienę7.
INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
–Rejestruje się coraz więcej przypadków zakażeń przenoszonych drogą płciową
Epidemiolodzy alarmują, że przybywa zachorowań na kiłę i rzeżączkę, choć statystyki
nie ujawniają w pełni skali zjawiska. Pacjenci leczą się w prywatnych gabinetach,
wymuszając na lekarzach dyskrecję. Specjaliści ostrzegają, że minęły już czasy, kiedy można
było mówić, iż kiła i rzeżączka nie są w Polsce problemem. Zachorowań przybywa, ale nie
wszystkie przychodnie zgłaszają takie przypadki, tłumacząc się ochroną danych pacjentów.
W ubiegłym roku w całej Polsce do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zgłoszono
aż 1249 przypadków kiły. Do tego doszły jeszcze 452 przypadki rzeżączki8.
W samym Krakowie odnotowano 23 zachorowania na rzeżączkę i 76 zachorowań na
kiłę9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zarejestrowała w ubiegłym
roku u mieszkańców miasta 90 przypadków kiły. U 11 osób rozpoznano rzeżączkę10. Także
w Tarnowie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku było sześć przypadków zachorowań na
choroby przenoszone drogą płciową, z czego pięć na kiłę i jedno na rzeżączkę11
W Norwegii też coraz więcej zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową
Instytut Zdrowia Społecznego w Norwegii przeprowadził badania dotyczące zakażeń
przenoszonych drogą płciową. W zeszłym roku kiłę i rzeżączkę diagnozowano rekordowo
często. Tak wielu przypadków zachorowań nie zarejestrowano w tym kraju od 20 lat. U 185
osób zdiagnozowano kiłę, co odpowiada wzrostowi o 70 proc. w stosunku roku
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poprzedzającego. Na rzeżączkę natomiast w 2013 r. zachorowało 506 osób, jest to wzrost
o 63 proc. w stosunku do roku 2012.
Najczęściej chorują mężczyźni mający seks z mężczyznami. Także wśród osób
heteroseksualnych odnotowano wzrost zachorowań. Wiele osób zakaża się uprawiając seks
z przypadkowymi partnerami. Najwięcej zakażonych osób mieszka w Oslo, jednak znaczny
wzrost odnotowano również w Rogaland i Oppland12.
Białka dwoinek rzeżączki mogą pomóc przezwyciężyć lekooporność
Amerykańscy naukowcy odkryli w dwoince rzeżączki nowe białka, które będzie
można wykorzystać w leczeniu rzeżączki. Jest to o tyle ważne, że tylko jedna cefalosporyna
trzeciej generacji nadal wykazuje skuteczność przeciw tej bakterii i obecnie trwa wyścig
z czasem, by znaleźć alternatywną ścieżkę terapii.
Prof. Aleksandra Sikora z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Stanowego Oregonu
przekonuje, że dzięki badaniom nad wspomnianymi białkami będzie można pomyśleć
o szczepionce, nowych lekach hamujących wzrost dwoinek rzeżączki, a nawet o odnowieniu
efektywności starszych antybiotyków. To może być klucz do rozwiązania globalnego
problemu lekooporności w tej chorobie. Wydaje się, że jedno lub więcej tych białek, albo
z osłony komórki bakterii, albo z powierzchni, odgrywa kluczową rolę we wzroście
i przeżyciu dwoinek.
Prof. Sikora mówi, że niektóre z poprzednich prób ze szczepionką na rzeżączkę się nie
powiodły, bo koncentrowano się na białkach istotnych dla zakażenia, a te są dość niestabilne.
Ponieważ ciągle się zmieniają, nie nadają się do wspomnianego celu. Proteiny, które
zidentyfikowaliśmy są wiele stabilniejszym i wrażliwszym celem – podsumowuje prof.
Sikora.
Naukowcy ocenili już ilość zidentyfikowanych białek osłony i pracują nad
rozszyfrowaniem ich funkcji. W przyszłości poszukają związków chemicznych, które by na
nie oddziaływały13.
Molekularny test na HPV
Amerykańska Agencja ds. Leków (FDA) zatwierdziła molekularny test na wirusa
brodawczaka ludzkiego - HPV. Dzięki nowemu testowi diagnostycznemu firmy Roche
Diagnostics na rynku pojawi się alternatywa do dotychczas wykonywanej cytologii.
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Test jest zatwierdzony dla pań powyżej 25 roku życia i stosuje się go do wykrywania
14 szczepów wirusa HPV wysokiego ryzyka, w tym HPV 16 i 18, które odpowiadają za
większość przypadków raka szyjki macicy na świecie.
FDA zatwierdziło nowy test jednomyślnie – po analizie danych przedstawionych
przez producenta oraz pracowników agencji. Wcześniej, w 2011 r. FDA zatwierdziła już test
DNA jako uzupełnienie badania cytologicznego. Nowy test pozwala na realizację badania
molekularnego

bez

konieczności

wykonywania

cytologii,

lub

jako

badania

komplementarnego do cytologii.
W badaniach Roche uczestniczyło 47 tys. pacjentek, które przeszły zarówno badanie
genetyczne, jak i cytologię. Według zaleceń FDA w przypadku wykrycia w badaniu
molekularnym szczepu HPV 16 lub 18, pacjentki powinny zostać poddane kolposkopii,
natomiast w przypadku wykrycia pozostałych 12 szczepów wysokiego ryzyka, należy
badaniem cytologicznym potwierdzić konieczność wykonania kolposkopii14.
Profilaktyka raka szyjki macicy
W kolejnych gminach w Polsce realizowane są programy profilaktyki raka szyjki
macicy polegające na szczepieniu dziewczynek w wieku do 14 lat. Aby dziewczynki zostały
zaszczepione zgodę muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.
Szczepienia finansowane są z budżetu miast w ramach profilaktyki zakażeń wirusem
HPV. W kwietniu media informowały o takich programach w Częstochowie15, Radomiu16
i Kielcach17. Podobne programy powstały także m.in. w Bełchatowie, Chorzowie, Oławie,
Żorach, Gniewie, Zielonej Górze, Gostyniu i Katowicach.
W Częstochowie oprócz bezpłatnych szczepionek dla uczennic planowana jest także
szeroka kampania informacyjna skierowana do chłopców.

Polscy naukowcy przyczynili się do opracowania nowego leku na raka
Na konferencji prasowej poinformowano, że polscy specjaliści przyczynili się do
powstania nowych leków na raka, które weszły już w fazę badań klinicznych. Jeden z nich
będzie wkrótce testowany w USA. Badania prowadzone są w ramach polsko-kanadyjskiej
spółki biofarmaceutycznej Helix Polska z siedzibą w Toronto i oddziałem w Warszawie.
14

USA mają test molekularny na HPV, www.pulsmedycyny.pl z dnia 25.04.2014 r.
Program szczepień przeciwko HPV na kolejne lata, Życie Częstochowy i Powiatu z dnia 01.04.2014 r.
16
Izabela Kozakiewicz, Zaszczepią przeciw rakowi, „Echo Dnia – Radom” z dnia 09.04.2014 r.
17
Trwają szczepienia przeciwko wirusowi HPV, www.radiokielce.pl z dnia 14.04.2014 r.
15
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Dotyczą leków przydatnych w leczeniu zmian przednowotworowych w obrębie szyjki macicy
oraz najczęściej występującego niedrobnokomórkowego raka płuc.
Najbardziej zaawansowane są prace nad preparatem o nazwie TIFN (Topical
Interferon alpha- 2b). Odpowiednio wczesne jego podanie może zapobiec powstaniu raka
szyjki macicy wywołanego przez zakażenie wirusem HPV. Prof. Sławomir Majewski,
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, współtwórca nowego leku powiedział, że dzięki regularnie wykonywanym
badaniom cytologicznym coraz częściej wykrywane są w szyjce macicy postacie
przednowotworowe stopnia 1 lub 2 (CIN1, CIN2). W takiej sytuacji zwykle zaleca się
pacjentkom badania cytologiczne za pół roku. Wiele kobiet obawia się jednak, że do tego
czasu zmiany przednowotworowe mogą być już bardziej zaawansowane i trudniejsze do
leczenia. W tej sytuacji, pacjentkom będzie można podawać lek TIFN o silnym działaniu
immunomodulującym i przeciwwirusowym.
Preparat przeszedł już dwie fazy badań i przygotowany jest do decydującego,
trzeciego etapu. Z przedstawionych na konferencji danych wynika, ze powoduje on ustąpienie
zmian przednowotworoych (CIN) u 71 proc. pacjentek18.
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY TYPU B I TYPU C
Kolejna edycja kampanii „Żółty Tydzień”
Wystartowała

kolejna

edycja

ogólnopolskiej

kampanii

Żółty

Tydzień.

Jej

organizatorzy już po raz XXVIII przypominają o zagrożeniach związanych z wirusowym
zapaleniem wątroby i zachęcają do szczepień. Akcja trwa od 31 marca do 11 kwietnia. W tym
roku organizatorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje zakażenia wirusem zapalenia
wątroby

typu

B,

które

może

być

przyczyną

nawet

80%

przypadków

raka

wątrobowokomórkowego na świecie, co zgodnie z wyznacznikami WHO czyni go drugim po
tytoniu czynnikiem rakotwórczym.
Ocenia się, że na świecie żyje około 2 mld osób z trwającym obecnie lub przebytym
WZW B, ok. 350 mln z nich stanowią przewlekle zakażeni wirusem, natomiast od około 500
tys. do 1 mln osób rocznie umiera z powodu chorób związanych z zakażeniem HBV.
.

18

Nowe leki na raka pomogli opracować polscy specjaliści, www.naukawpolsce.pap.pl z dnia 18.04.2014 r.
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Podczas akcji będzie też mowa o profilaktyce wirusowego zapaleniu wątroby typu A,
zwanego potocznie „żółtaczką pokarmową” lub „chorobą brudnych rak”. Do zakażenia może
dojść przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub spożycie zakażonej wirusem HAV
żywności lub wody. Najskuteczniejsza formą profilaktyki WZW typu A są szczepienia
ochronne19.
Rewolucja w leczeniu WZW C
To przełom w leczeniu WZW C. Doustne leki pomogły ponad 90 proc. badanych
pacjentów w trzy miesiące. Naukowcy na Konferencji w Londynie obiecali, że
eksperymentalna terapia ma być komercyjnie dostępna już pod koniec tego roku lub na
początku przyszłego. Badania przeprowadzono w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie i USA. 12 tygodni po podaniu ostatniej dawki leków liczba wirusa we krwi spadła
poniżej wykrywalnego poziomu u 91,8 proc. pacjentów. Taka skuteczność to prawdziwa
rewolucja. To są fantastyczne wyniki – mówił dr Fred Poordad z Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Teksasu, który kierował badaniami.
Nowa terapia opiera się na jednoczesnym użyciu kilku substancji o działaniu
przeciwwirusowym, a dokładniej mówiąc oparta jest na trzech lekach: desabuwir i ABT -450
– hamują działanie polimerazy i proteazy (enzymów kluczowych dla namnażania się HCV).
Trzeci – ombitaswir – wymierzony jest w białko o nazwie NS5A, sterujące uwalnianiem
namnożonych wirusów z zakażonej komórki. Blokując białko NS5A, chronimy kolejne
komórki przed zakażeniem – tłumaczy prof. Stefan Zeuzem z Uniwersytetu Goethego we
Frankfurcie. W przygotowaniach nowej terapii brała udział firma farmaceutyczna AbbVie.
Naukowcy podkreślają, że ze względu na krótki czas badań nie wiadomo o nowej
terapii jeszcze wszystkiego. Nie ma pewności, że podawanie tych leków zmniejsza ryzyko
wystąpienia nowotworu wątroby ani czy marskość się cofa. Dlatego pacjenci pozostają cały
czas pod obserwacją w celu sprawdzenia, czy po pewnym czasie wirus nie powróci20.
Konferencja w Londynie – eksperci o nowej terapii
Jesteśmy świadkami rewolucji w medycynie. Dzięki nowym lekom możemy wyleczyć
blisko 100 proc. chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) – ogłosili
naukowcy na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL), który

19

Chroń się przed żółtaczką, Tygodnik Płocki z dnia 01.04.2014 r.
Piotr Kościelniak, Zabójca wątroby pokonany, „Rzeczpospolita” z dnia 15.04.2014 r., Wojciech Moskal,
Przełom w walce ze śmiertelnym wirusem, „Gazeta Wyborcza (Dodatek1)” z dnia 16.04.2014 r.
20
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odbywał się w dniach 9 - 13 kwietnia w Londynie. Eksperci podkreślali też, że nowe
kombinacje leków są bardzo dobrze tolerowane przez chorych, pod względem działań
niepożądanych niewiele różnią się od placebo i przeważnie można je stosować przez trzy
miesiące zamiast przez cały rok.
Podczas konferencji prasowej prof. Michael Manns z Medizinische Hohschule
w Hanowerze mówił, że po 25 latach od wykrycia wirusa HCV, który wywołuje WZW C
znaleźliśmy się w szczególnym momencie, ponieważ możemy wyleczyć tę przewlekłą
infekcję wirusową u większości pacjentów. Zaznaczył też, że WZW C jest pierwszą infekcją
wirusową, którą można obecnie całkowicie wyleczyć i to odróżnia ją od wirusowego
zapalenia wątroby typu B (WZW B) czy zakażenia HIV - pacjenci z tymi schorzeniami muszą
brać leki do końca życia.
Eksperci podkreślali, że wyleczenie z WZW C jest niezwykle ważne, ponieważ
w ciągu najbliższych lat nie ma nadziei na szczepionkę przeciw HCV. Przypomniano, że
jeszcze 3 - 4 lata temu, stosując standardową terapię, można było uzyskać wyleczenie u ok.
40 - 50 proc. pacjentów zakażonych HCV o tzw. genotypie 1.
Podczas konferencji przedstawiono wyniki badania o nazwie SAPPHIRE–I.
Przeprowadzono je na grupie 631 pacjentów z WZW C, u których wcześniej nie rozwinęła się
marskość wątroby. Chorych podzielono na dwie grupy. Jedną z grup poddano
eksperymentalnej terapii, zwanej w skrócie 3DAA; drugiej w tym samym czasie aplikowano
placebo. Wszystkim chorym podawano też rybawirynę. Okazało się, że stosując u nich tylko
przez 12 tygodni nową kombinację doustnych leków działających bezpośrednio na wirusa
w połączeniu z rybawiryną, udało się wyeliminować HCV u ok. 96 proc. zakażonych. Jeszcze
więcej emocji wśród naukowców wzbudziły wyniki badania SAPPHIRE–II, którym objęto
blisko 400 chorych na WZW C (byli to pacjenci, u których nie zadziałało wcześniej
standardowe leczenie – interferon pegylowany + rybawiryna). W czasie tego leczenia połowa
z nich w ogóle nie zareagowała na tę terapię. Natomiast zastosowanie nowej kombinacji
leków z rybawiryną wyeliminowało wirusa u 95 proc. chorych. Ta sama kombinacja leków
w badaniu TURQUOISE–II przyczyniła się do wyleczenia ponad 90 proc. pacjentów z WZW
C.
Za ogromną zaletę nowych leków uznano to, że pozwalają one wyeliminować z terapii
podawany w iniekcjach i ciężko tolerowany przez chorych PegIFN (interferon pegylowany)
alfa, który wywołuje m.in. objawy grypopochodne, złe samopoczucie, depresję.

11

Obecnie testowane też są nowe metody leczenia, które pozwalają wyeliminować z terapii
także rybawirynę (do najpoważniejszych działań niepożądanych tego leku zalicza się anemię
i zmęczenie, a także suchy kaszel).
W Londynie zaprezentowano też wyniki badania PEARL-III, które wykazało, że
u pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1b nowa kombinacja doustnych leków
bezpośrednio działających na wirusa, zastosowana bez rybawiryny, prowadzi do wyleczenia
99 proc. chorych. Taki sam odsetek uzyskano w grupie, w której podawano nowe leki
z rybawiryną.
Teoretycznie, jeżeli zdiagnozujemy pacjentów z WZW C i będziemy ich leczyć
prawidłowo, to mamy szanse na poziomie populacji wyeliminować wirusa HCV u 89 - 99
proc. z nich – powiedział PAP prof. Stefan Zeuzem z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie.
EASL ocenia, że globalnie na WZW C choruje ok. 160 mln ludzi. W Polsce liczba ta jest
szacowana na ok. 230 tys., przy czym choroba została wykryta tylko u 55 tys. z nich21.
Kościerzyna – bezpłatne badania na obecność przeciwciał anty–HCV
Już wkrótce w Kościerzynie prawie półtora tysiąca mieszkańców tego miasta będzie
mogło skorzystać z bezpłatnych badań na obecność wirusa HCV odpowiedzialnego za
wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program będzie realizowany przez trzy lata,
a rozpocznie się jeszcze w kwietniu. Kilkunastu lekarzy z terenu powiatu kościerskiego
zostanie przeszkolonych w zakresie diagnozowania zakażenia wirusem HCV. Program ma
poprawić sytuacje epidemiologiczną w regionie22.
Wciąż za mało ośrodków leczących WZW C
W Polsce działają 72 ośrodki leczące pacjentów z WZW C. Najskuteczniejsza
z obecnie dostępnych terapia trójlekowa prowadzona jest w 43 placówkach medycznych,
z których większość znajduje się na południu Polski.
Jak podaje NFZ w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim,
podlaskim i lubuskim od momentu zdiagnozowania pacjenta do dnia rozpoczęcia przez niego
jakiegokolwiek leczenia mijają nawet dwa lata. Niechlubnym rekordzistą jest Koszalin, gdzie
na podjęcie terapii trzeba czekać nawet cztery lata. Najwięcej ośrodków hepatologicznych,
w których dostępna jest terapia trójlekowa znajduje się w woj. śląskim. Tam aż siedem z 10
21

Specjaliści o leczeniu pacjentów z WZW C, www.rynekzdrowia.pl z dnia 13.04.2014 r., Eksperci: mamy
rewolucję w leczeniu chorych na WZW C, www.naukawpolsce.pap.pl
22
Już wkrótce będzie można skorzystać z bezpłatnych badań na obecność HCV, „Polska- Dziennik Bałtycki” z
dnia 18.04.2014 r.
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placówek zajmujących się leczeniem WZW C do pegylowanego interferonu i rybawiryny,
stanowiących dotychczasowy standard w leczeniu, dodaje nowy lek – inhibitor proteazy.23.

RAPORTY Z BADAŃ
Najbardziej wstydliwe choroby dla Polaków
Prof. Teresa Rzepa, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz
dermatolodzy, prof. Ryszard Żaba i dr Oliwia Jakubowicz z Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, zbadali 533 osoby i na tej podstawie ustalili listę dziesięciu chorób, które
wzbudzają w Polakach największy wstyd. Co ciekawe, wyniki tych badań różnią się od tych
międzynarodowych. Na naszej liście nie ma np. otyłości, która w niektórych krajach
uznawana jest za chorobę wstydliwą. Nie jest też dla nas wstydliwe mówienie o chorobie
nowotworowej

–

swojej

lub

kogoś

bliskiego.

Tymczasem

w

zestawieniach

międzynarodowych pojawia się rak płuc i rak odbytu. Prof. Rzepa mówi, że jest to m.in.
kwestia różnic kulturowych. To, co jest wstydliwe w jednym kraju, w innym nie niesie ze
sobą takich emocji. U nas np. bardzo mało wskazań dotyczyło chorób psychicznych, co
świadczy o tym, że choćby depresja, o której ostatnio tak wiele się mówi, straciła status
choroby wstydliwej.
Na polskiej liście znalazły się: AIDS, kiła, grzybica, choroby skóry twarzy, łuszczyca,
trądzik, opryszczka narządów płciowych, choroby odbytu, wszawica łonowa, rzeżączka.
Przeważnie wstydzimy się chorób przenoszonych drogą płciową. Być może dlatego, że mówi
się o nich za mało – ocenia prof. Rzepa.

109

pacjentów

Kliniki

Dermatologii

i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu określiło kiłę jako najbardziej
wstydliwe schorzenie. Choć 72 proc. chorych na syfilis negatywnie postrzega swoją
przypadłość, to większość z nich na pierwszym miejscu wstydliwych chorób stawia AIDS.
Dla pacjentów dr Andrzeja Szmurły z warszawskiej kliniki dermatologicznej
wstydliwe choroby to grzybica stóp i narządów płciowych, opryszczka narządów płciowych
i wszystko to, co dotyczy okolic intymnych. Pozostała grupa to choroby, których woleliby nie
mieć i które dokuczają im psychicznie jak łuszczyca, wszawica, AIDS, kiła itp. Kiedy
cierpimy na zakaźną chorobę, np. kiłę, to z jednej strony chcemy być szczerzy i ochronić
bliską osobę, mówiąc jej o dolegliwości. Z drugiej strony tak wstydzimy się choroby
i obawiamy napiętnowania, że hamuje to podjęcie takiej decyzji - tłumaczy prof. Rzepa.

23

Nawet cztery lata mogą czekać pacjenci na terapię WWZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia 23.04.2014 r.
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W przełamywaniu wstydu często, niestety, nie pomagają lekarze. I choć dużo mówi się
o edukacji pacjentów, to zachowania lekarzy pozostawiają wiele do życzenia. Brak czasu dla
pacjenta, często też obojętność i zniecierpliwienie nie sprzyjają otwartej rozmowie. Potrzebna
jest zdecydowanie zmiana podejścia do pacjenta. Jeśli chcemy, by ludzie nie wstydzili się
swoich chorób i nie narażali swoich bliskich, to podejście do pacjenta musi się zmienić –
dodaje prof. Rzepa24.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, które
ukazały się w prasie i Internecie w kwietniu 2014 r.
1. Barczykowska Joanna, Choroby weneryczne nadal są groźne, „Polska – Dziennik Łódzki” z
dnia 11.04.2014 r.
2. Błońska Anna, Nowe białka dwoinek rzeżączki mogą pomóc przezwyciężyć lekooporność,
www.kopalniawiedzy.pl z dnia 01.04.2014 r.
3. Choroby weneryczne znowu groźne. TEMI z dnia 02.04.2014 r.
4. Chroń się przed żółtaczką, Tygodnik Płocki z dnia 01.04.2014 r.
5. Ciura Krzesimir, Bedaquilin –nowy lek przeciwgruźliczy, „Gazeta Farmaceutyczna” z dnia
01.04.2014 r.
6. Dla młodych o HIV, „Głos Koszaliński” z dnia 12.04.2014 r.
7. Dla młodych o HIV, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 12.04.2014 r.
8. Dla młodych o HIV, „Głos Szczeciński” z dnia 12.04.2014 r.
9. Eksperci: mamy rewolucję w leczeniu chorych na WZW C, www.naukawpolsce.pap.pl
10. Europejski Tydzień Szczepień, „ Euroregio Glancensis” z dnia 23.04.2014 r.
11. Jurek Anna, Szczepienia obywatelski, „Gazeta Wyborcza- Radom” z dnia 09.04.2014 r.
12. Już wkrótce będzie można skorzystać z bezpłatnych badań na obecność HCV, „PolskaDziennik Bałtycki” z dnia 18.04.2014 r.
13. Kossobudzka Margit, 10 najbardziej wstydliwych chorób w Polsce, „Gazeta Wyborcza

(dodatek: Dodatek) z dnia 09.04.2014 r.
14. Kościelniak Piotr, Zabójca wątroby pokonany, „Rzeczpospolita” z dnia 15.04.2014 r.
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Margot Kossobudzka, 10 najbardziej wstydliwych chorób w Polsce, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Dodatek) z
dnia 09.04.2014 r.
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15. Kozakiewicz Izabela, Zaszczepią przeciw rakowi, „Echo Dnia – Radom” z dnia 09.04.2014 r.
16. Kruczkowska Maria, Filipiny mówią „tak” antykoncepcji, „Gazeta Wyborcza” z dnia
10.04.2014 r.
17. Miasto darmowo szczepi dzieci, „Nowiny Rybnickie” z dnia 09.04.2014 r.
18. Moskal Wojciech, Przełom w walce ze śmiertelnym wirusem, „Gazeta Wyborcza (Dodatek1)”
z dnia 16.04.2014 r.
19. Nasze dzieci z HIV, www.krytkapolityczna.pl z dnia 28.04.2014 r.
20. Nawet cztery lata mogą czekać pacjenci na terapię WWZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia
23.04.2014 r.
21. Niewidoczni zabójcy, „Newsweek” z dnia 07.04.2014 r.
22. Nowe leki na raka pomogli opracować polscy specjaliści, www.naukawpolsce.pap.pl z dnia
18.04.2014 r.
23. Nowy portal internetowy, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Dodatek) z dnia 23.04.2014 r.
24. Objawy syfilisu. Skuteczne leczenie kiły, www.poradnikzdrowie.pl z dnia 23.04.2014 r.
25. Obrzezanie – przyczyny, zalety i wpływ obrzezania na seks, www.poradnikzdrowie.pl z dnia
02.04.2014 r.
26. O wyższości obrzezania , www.rynekzdrowia.pl z dnia 10.04.2014 r.
27. Pawlicki Jacek, Cały smutek Rapa Nui, „Newsweek” z dnia 14.04.2014 r.
28. Pierwsza taka strona, „Kurier Szczeciński” z dnia 18.04.2014 r.
29. Program szczepień przeciwko HPV na kolejne lata, „Życie Częstochowy i Powiatu” z dnia
01.04.2014 r.
30. Rekordowy wzrost zachorowań na syfilis i rzeżączkę, www.mojanorwegia.pl z dnia
14.04.2014 r.
31. Specjaliści o leczeniu pacjentów z WZW C, www.rynekzdrowia.pl z dnia 13.04.2014 r.
32. Szczepią na HPV, Polska- Głos Wielkopolski (dodatek: Wydanie Wielkopolskie)” z dnia
23.04.2014 r.
33. Szczepienia przeciw żółtaczce, „Pani Domu” z dnia 28.04.2014 r.
34. Trwają szczepienia przeciwko wirusowi HPV, www.radio.kielce.pl z dnia 14.04.2014 r.
35. USA mają test molekularny na HPV, www.pulsmedycyny.pl z dnia 25.04.2014 r.
36. Warto wiedzieć, „Dziennik Polski” z dnia 12.04.2014 r.
37. Wełnicki Marcin, Adherencja terapeutyczna chwilowa moda czy nowa filozofia w medycynie?,
„Służba Zdrowia” z dnia 10.04.2014 r.
38. Wirus HCV pokonany, „Świat i Ludzie” z dnia 24.04.2014 r.
39. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, www.hajnowka.pl z dnia 25.04.2014 r.
40. Zawała Maria, Morfologia, OB., Co widać z krwi, „ Polska- Dziennik Zachodni (Dodatek)” z
dnia 11.04.2014 r.
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41. Zbadaj się, „Głos Pomorza- Słupsk” z dnia 23.04.2014 r.
42. Żółty Tydzień, „Wiadomości Rudzkie” z dnia 09.04.2014 r.
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