Raport nr 2/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w lutym 2014 r.

WPROWADZENIE
W lutym wśród 30 najważniejszych informacji, które dotyczyły problematyki
HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową 15 pochodziło z różnych tytułów
prasowych, 15 znajdowało się na stronach internetowych.
Problematyce HIV/AIDS poświęconych było niewiele artykułów. Dotyczyły one
głównie działań profilaktycznych. Wśród nich znalazła się walentykowa kampania
profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS i szkolenie dla lekarzy pierwszego kontaktu
zorganizowane w Słupsku, które miało na celu przygotowanie ich do rozpoznawania
symptomów zakażenia HIV i do kierowania pacjentów na testy w kierunku HIV.
Pozostałe informacje dotyczyły wirusowego zapalenia wątroby typu C (źródeł
zakażenia HCV, jego objawów, testów wykrywających przeciwciała anty-HCV oraz nowych
leków w terapii WZW C) i innych chorób przenoszonych drogą płciową, które – według
statystyk – coraz częściej atakują Polaków. Najwięcej artykułów dotyczyło wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego m.in. za raka szyjki macicy. Temat ten
dominował także ze względu na obchodzony 4 lutego Dzień Walki z Rakiem. Pisano więc
wiele o profilaktyce, badaniach przesiewowych i programach szczepień przeciwko HPV.

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
Podkarpackie
W województwie podkarpackim od wdrożenia badań w roku 1985 do czerwca 2013 r.
odnotowano 279 potwierdzonych zakażeń. Zakażenie HIV stwierdzono u 206 mężczyzn, 61
kobiet, 5 dzieci do lat 15, 7 osób bez podania danych. Na terenie województwa odnotowano
72 zachorowania na AIDS, 30 chorych zmarło. W Polsce w tym czasie HIV zdiagnozowano
u 16 916 osób, wśród których co najmniej 5 973 osób zakaziło się w związku z używaniem
dożylnych środków psychoaktywnych, 1 163 poprzez kontakty heteroseksualne oraz 1 688
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poprzez kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami. Ogółem w Polsce odnotowano 2 937
zachorowania na AIDS, 1217 chorych zmarło1.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Akcja Krajowego Centrum ds. AIDS na dzień zakochanych
Z okazji walentynek Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało akcję profilaktyczną
zachęcającą do wykonania testu, której hasło brzmi: „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną
zrobić test”. Organizatorzy podkreślają, że wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem
troski o zdrowie nasze i naszego partnera. Na stronie internetowej Krajowego Centrum
ds. AIDS można znaleźć specjalną „pocztówkę walentynkową” z krótką informacją o testach
na HIV. Osoby pełnoletnie mogą zrobić bezpłatne badania w 31 punktach konsultacyjno–
diagnostycznych (PKD) na terenie całej Polski.
Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, przypomina, że
nawet w krajach, gdzie edukacja seksualna jest na bardzo wysokim poziomie i dużo mówi się
o problemie HIV, w sytuacji intymnej ludzie nie myślą o zagrożeniach. Każdy czas jest
dobry, aby zaplanować i wykonać test w kierunku HIV. To bardzo ważne badanie szczególnie
wtedy, gdy zaczynamy życie we dwoje. Być może właśnie dzień walentynek jest tym czasem.
Ale także wówczas, kiedy już jesteśmy parą, a do tej pory nie rozmawialiśmy o naszej
przeszłości seksualnej, warto tę przeszłość odciąć grubą kreską, wykonać test i wiedzieć, że
nie jest się zakażonym. Badanie w kierunku HIV powinny wykonać też kobiety planujące
zajść w ciążę lub spodziewające się dziecka. Nawet w przypadku pozytywnego wyniku
można uchronić dziecko przed zakażeniem2.
Pomorze walczy z AIDS
W Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się szkolenie dla lekarzy
pierwszego kontaktu, które ma ich przygotować do rozpoznawania symptomów zakażenia
HIV i do kierowania pacjentów na test, a także nauczyć jak prowadzić rozmowę z osobą,
która właśnie dowiedziała się o zakażeniu. W szkoleniu, które zostało sfinansowane z grantu
przyznanego w 2013 r. Urzędowi Miejskiemu w Słupsku przez kapitułę konkursu Pozytywnie
Otwarci, wzięło udział 300 lekarzy pierwszego kontaktu ze Słupska, a także z powiatów
słupskiego, sławieńskiego i lęborskiego.
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Walentynkowa akcja sanepidu trwa, „Życie Podkarpackie” z dnia 05.02.2014 r.
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test, www.polskieradio.pl z dnia 14.02.2014 r.
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Szkolenie było bezpośrednią odpowiedzią słupskiego urzędu miasta na dane dotyczące
zachorowań i zgonów spowodowanych AIDS. Według statystyk przedstawionych przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, w roku 2012
województwo pomorskie było na piątym miejscu pod względem liczby zakażeń HIV
w Polsce, na czwartym pod względem zachorowań na AIDS i na drugim pod względem
zgonów spowodowanych AIDS 3.
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY – WZW C
Przewlekłe zakażenie HCV
Wirus HCV (Hepatitis C Virus) to wirus wywołujący zapalenie wątroby, które może
przebiegać w sposób ostry (kończący się wyleczeniem) lub przewlekły (trwający wiele lat,
a nawet całe życie). Źródłem zakażenia jest krew zakażonego HCV, a w niektórych
przypadkach także inne wydaliny i wydzieliny ustrojowe, w szczególności zanieczyszczone
krwią. Do zakażenia dochodzi, gdy materiał ma kontakt z uszkodzoną (skaleczoną, otartą)
skórą lub błoną śluzową (np. jamy ustnej). Może to nastąpić na przykład w trakcie
opatrywania skaleczenia u osoby zakażonej przez kogoś, kto ma uszkodzoną skórę na
dłoniach. Bardzo istotnym źródłem zakażenia mogą być niewłaściwie sterylizowane
narzędzia chirurgiczne, dentystyczne, pobieranie krwi w sposób niezgodny z zasadami
aseptyki w laboratoriach i szpitalach. Do zakażenia może dojść również w przypadku
używania niesterylizowanych ostrych narzędzi w zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych
bądź stosowania w codziennym użytku wspólnych żyletek, szczoteczek do zębów.
W przypadku zwykłych codziennych kontaktów między domownikami, zakażenie jest
niemożliwe. Okres wylęgania wirusowego zapalenia wątroby typu C waha się od kilku
tygodni do sześciu miesięcy.
Zapalenie wątroby typu C dotyka często dzieci. Początkowo nie jest związane
z żadnymi charakterystycznymi objawami, może sugerować łagodną infekcję wirusową
(stany podgorączkowe, pobolewanie brzucha, pojedyncze luźniejsze stolce, uczucie rozbicia).
Bardzo rzadko pojawia się żółtaczka (żółty kolor skóry i białkówek) mogąca naprowadzić na
podejrzenie choroby związanej z wątrobą. Starsze dzieci mogą zgłaszać stałe uczucie
zmęczenia (tzw. zespół przewlekłego zmęczenia jest częstym objawem chorób wątroby u
dorosłych). W tym okresie badający lekarz może stwierdzić powiększenie wątroby lub
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wątroby i śledziony (objaw ten może stanowić też o innych chorobach). Po okresie ostrym,
kiedy nasilenie procesu zapalnego ulega zmniejszeniu, dzieci zwykle nie zgłaszają żadnych
dolegliwości, a badający lekarz nie stwierdza odchyleń.
Ostre WZW C to stan zapalny w wątrobie, który ustępuje w ciągu sześciu miesięcy od
wystąpienia pierwszych objawów. Uważany jest za korzystne zakończenie zapalenia wątroby,
która – mając duże zdolności regeneracyjne – zwykle wraca do pełnej wydolności. Niestety
w przypadku zakażenia HCV prawdopodobieństwo takiego przebiegu nie jest zbyt duże i nie
przekracza 20 proc. O przewlekłym zapaleniu WZW C mówimy wtedy, kiedy proces zapalny
przeciąga się ponad okres sześciu miesięcy. W takim przypadku trwa on latami,
a prawdopodobieństwo jego samoistnego zahamowania jest niewielkie. Przewlekłe zapalenie
wątroby typu C przebiega często z okresami zaostrzeń i może prowadzić do poważnych
powikłań w postaci marskości wątroby i nowotworu wątroby.
Podstawowym badaniem diagnostycznym pozwalającym wykryć zakażenie HCV jest
test na obecności przeciwciał anty–HCV we krwi. Potwierdzenie obecności wirusa
w organizmie wymaga bardziej dokładnych testów pozwalających wykryć nie przeciwciała,
ale fragmenty cząsteczek samego wirusa (jego kwas nukleinowy) zwykle metodą
polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Badanie to wykonywane jest przez specjalistyczne
laboratoria w przypadkach wątpliwych, w celu kwalifikacji chorego do leczenia
przeciwwirusowego lub w celu oceny efektów tego leczenia4.
Program zapobiegania HCV
O zakażeniu wirusem HCV osoba zakażona może nie wiedzieć nawet przez
kilkadziesiąt lat, ale przez cały ten czas wirus niszczy wątrobę. Często wirusowe zapalenie
wątroby typu C nazywane jest „wirusową bombą zegarową” lub „cichą epidemią”. Z powodu
długiego

okresu

bezobjawowego

przebiegu

choroby trudno

jest

zapanować

nad

rozprzestrzenianiem się zakażeń HCV. Dlatego powstał „Program zapobiegania HCV”.
Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny w Warszawie. Projekt jest dofinansowany w ramach Szwajcarsko–Polskiego
Programu Współpracy5.
Skuteczna broń w walce z HCV
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Przewlekłe zapalenie HCV u dzieci, www.forumpediatryczne.pl z dnia 20.02.2014 r.
„Groźne HCV” , www.poslkieradio.pl z dnia 19.02.2014 r.
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Przewlekła infekcja HCV prowadzi w większości przypadków do marskości wątroby
i raka wątrobowokomórkowego. Z punktu widzenia epidemiologii istotnym problemem staje
się leczenie zakażenia, ponieważ nadal nie wynaleziono skutecznej szczepionki, a liczba
chorych na WZW C wzrasta.
Lekami obecnie stosowanymi w leczeniu zakażenia HCV są inhibitory proteazy
pierwszej generacji: telaprewir i boceprewir (dopuszczone do użytku przez EMA – European
Medicines Agency - w 2011 r.). Oba specyfiki stosuje się łącznie z terapią 2-lekową
(pegylowany interferon alfa i rybawiryna), ponieważ zwiększają jej skuteczność. Wielu
pacjentów niestety musi przerwać kurację ze względu na skutki uboczne lub oporność wirusa
na leki.
Najnowsze randomizowane badanie z użyciem dwóch nowych preparatów –
Daclatasvir i Sofosbuvir – przedstawione na łamach „New England Journal of Medicine”
wykazało niespotykaną dotąd skuteczność leków w WZW typu C. W ciągu 24- tygodniowych
terapii u prawie wszystkich uczestników badania udało się osiągnąć trwałą odpowiedź
wirusologiczną SVR (sustained viral response) na poziomie HCV RNA - ‹ 25 IU/milimetr.
Badanie zostało przeprowadzone na 211 pacjentach. W schematach leczenia używano zawsze
dwóch preparatów (Daclatasvir i Sofosbuvir) oraz u części pacjentów rybawirynę.
Zrezygnowano natomiast całkowicie z pegylowanego interferonu alfa.
W centrum zainteresowania naukowców była skuteczność nowej terapii na genotyp
1 HCV – najczęściej występujący w USA, Europie Zachodniej, również w Polsce. Poziom
remisji wirusologicznej przy zastosowaniu standardowej terapii (interferon + rybawiryna)
wynosił 40 proc. Dodatkowe zastosowanie telaprewiru lub boceprewiru podnosiło wprawdzie
odsetek wyleczeń, ale obarczone było dużą liczbą działań niepożądanych. Zastosowanie
Daclatasviru z Sofosbuvirem zwiększyło odsetek remisji wirusologicznej do poziomu
98 proc. Tak wysoka skuteczność leczenia występowała nie tylko u pacjentów wcześniej
nieleczonych, ale również u chorych, u których dotychczas wirus wykazywał oporność na
terapię 3-lekową z telaprewirem lub boceprewirem. Genotypy 2 i 3 okazały się mniej
wrażliwe na nową kombinację leków, SVR wynosił odpowiednio 92 proc. i 89 proc.
Nowe leki należą do inhibitorów polimerazy i są obarczone znacznie mniejszym
ryzykiem działań niepożądanych w porównaniu do poprzednio stosowanych. Jedynie dwóch
pacjentów biorących udział w badaniu musiało przerwać leczenie (jeden z powodu
fibromialgii, drugi z powodu udaru niedokrwiennego mózgu)6.
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Dzień Walki z Rakiem okazją do wykonania badań profilaktycznych
W Warszawie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem na Rynku Starego Miasta
zorganizowano happening, podczas którego można było wykonać bezpłatne badania
profilaktyczne, w tym test na obecność przeciwciał anty–HCV, oraz pojeździć na łyżwach.
Wszystko po to, jak twierdzą organizatorzy, aby pokazać, że do walki z chorobą wystarczą
naprawdę proste działania7.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
O wirusach przenoszonych drogą płciową głośno w Dniu Walki z Rakiem
Nie ma oznak i objawów świadczących o raku i nie można nic zrobić, by zapobiegać
zachorowaniom na raka – takie mity chcą obalać eksperci z okazji Światowego Dnia Walki
z Rakiem, obchodzonego 4 lutego. Wytypowali je przedstawiciele międzynarodowej Unii do
Walki z Rakiem (UICC), która organizuje obchody tego dnia na świecie.
Według specjalistów jednym z najczęstszych mitów na temat nowotworów złośliwych jest
przekonanie, że nie dają żadnych objawów, które pozwoliłyby je wcześniej wykrywać.
Tymczasem istnieją przesiewowe badania diagnostyczne, które w wielu wypadkach
pozwalają w porę dostrzec zagrożenie. Niestety Polacy wciąż zgłaszają się na nie za rzadko,
np. na przesiewowe badania cytologiczne oferowane raz na trzy lata przychodzi około 25
proc. uprawnionych pań w wieku 25 - 59 lat. Z pracy opublikowanej w „New England Journal
of Medicine” wynika, że u kobiet, które skorzystają tylko z jednego takiego badania ryzyko
zachorowania na raka szyjki macicy spada o 25 - 36 proc., dwukrotny udział w badaniu
przesiewowym obniża to ryzyko nawet o 80 proc. Eksperci z UICC zwracają uwagę, że
bardzo ważną rolę w identyfikacji tych sygnałów odgrywają programy badań przesiewowych,
które pozwalają wykryć zmiany przedrakowe lub raka w bardzo wczesnym stadium rozwoju,
kiedy jest on uleczalny niemal w 100 procentach. Bardzo duży odsetek nowotworów ma
związek z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu, nadwagą i otyłością, niezdrową
dietą, a także rakotwórczymi wirusami (np. HBV, HCV – wywołującymi wirusowe zapalenia
wątroby (ważny czynnik raka wątroby), czy HPV przyczyniający się do rozwoju raka szyjki
macicy. Przed HBV i HPV możemy się chronić przy pomocy szczepień8.
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Profilaktyka raka szyjki macicy to wspólna sprawa
Mimo prowadzonych działań profilaktycznych, nagłaśnianych w mediach, wciąż
słyszy się, że rak szyjki macicy jest jedną z głównych chorób nowotworowych na świecie. Te
niepokojące statystyki powinny dziwić głównie dlatego, że profilaktyka raka szyjki macicy
jest ogólnodostępna. Walka z rakiem szyjki macicy stanowi niebagatelne wyzwanie dla
współczesnej medycyny. Ten nowotwór zajmuje trzecie miejsce wśród nowotworów
złośliwych po raku piersi i płuc pod względem częstotliwości występowania wśród kobiet na
świecie. Każdego roku u ok. 60 tys. mieszkanek Europy diagnozuje się raka szyjki macicy i
co roku nowotwór ten zabija ok. 30 tys. z nich. Także w Polsce sytuacja jest poważna – rak
szyjki macicy jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym
rozpoznawanym u kobiet w naszym kraju. Polska zajmuje niechlubne czołowe miejsce wśród
krajów Unii Europejskiej pod względem zachorowań na raka szyjki macicy rocznie. Każdego
roku ok. 4 000 kobiet dowiaduje się, że ma raka, a ok. 1 700 umiera z tego powodu. W 2010
roku ten rodzaj nowotworu był drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów wśród Polek w
wieku 35 - 44 oraz 50 - 54 lat. Co więcej, w ostatnich latach obserwuje się też wzrost
zachorowań w młodszej grupie wiekowej kobiet: 30 - 39 lat.
Według szacunków około połowa osób aktywnych seksualnie zostaje zainfekowana
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Około 80 proc. kobiet przynajmniej raz w życiu
przechodzi zakażenie onkogennym typem wirusa HPV, przy czym większość z nich zostaje
zakażona przed ukończeniem 50 roku życia. Choć infekcja HPV jest nieodzownym
warunkiem do tego, by rozwinął się rak szyjki macicy, to na szczęście nie u każdej z
zakażonych kobiet dochodzi do rozwoju zmienionych chorobowo komórek. Dlatego kluczem
do zdrowia kobiet jest profilaktyka, a więc szczepienia przeciwko HPV i regularne badania
cytologiczne u kobiet bez żadnych objawów choroby. Podanie szczepionki przeciw HPV
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy o ponad 70 proc. Badania wykazały, że
u osób szczepionych utrzymuje się wysoki poziom ochrony przez co najmniej 6 lat9.
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. W lutym media
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informowały o takich programach w Częstochowie,

Chorzowie,

Szczecinku,

Śremie,

Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Żorach i Sosnowcu.10.11.12.13.
Zabrze rezygnuje z programu profilaktycznego
Śląska koalicja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy na konto swoich sukcesów
zalicza miejskie i gminne programy szczepień nastolatek przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego – winowajcy większość zachorowań na nowotwór szyjki macicy. W Zabrzu
na razie takiego programu profilaktycznego nie będzie. Przedstawiciel Wydziału Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wyjaśnia, że w Zabrzu rozważano
wprowadzenie profilaktycznych szczepionek dla uczennic w odpowiednim wieku, ale
ostatecznie zrezygnowano z pomysłu. Nie było wówczas w budżecie pieniędzy na realizację
tego zadania, a poza tym dalej nie ma pewności, czy skuteczność szczepionki jest wysoka.
Specjaliści są w tej sprawie podzieleni, a nie sposób rozstrzygnąć, kto ma rację, bo podawana
jest na tyle krótko, że nie ma jednoznacznych danych potwierdzających jej działanie – dodaje
urzędnik14.
Brytyjczycy myślą o szczepieniu chłopców
Choć na HPV powszechnie szczepi się tylko dziewczynki, Brytyjczycy myślą także
o szczepieniu chłopców. W ten sposób przed wywołującym raka wirusem brodawczaka
ludzkiego można byłoby uratować więcej osób. Autorzy promującej akcję kampanii mówią
o tysiącach istnień: „szczepionka uodparniająca 12 – 13 letnie dziewczynki m.in. na wirusa
wywołującego raka szyjki macicy podawana chłopcom przysłużyłaby się do ograniczania
przypadków raka na całym świecie. Globalnie HPV odpowiada za 5 proc. zachorowań” –
informuje Sky News.
Przenoszony drogą seksualną wirus powoduje nie tylko raka szyjki macicy, sromu
i pochwy, ale też odbytu, prącia i gardła. Panowie też chorują, ale nikt nie myśli o akcji
szczepień. O ile większość metod walki z rakiem sprowadza się do radykalnej zmiany stylu
życia, autorzy kampanii promują kosztującą równowartość 230 zł (na rynku brytyjskim)
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szczepionkę. „Zaszczepienie 367 tys. chłopców kosztowałoby 24 mln funtów, tyle co pensja
Ronaldo” – mówi serwisowi rzecznik organizacji HPV Action 15.
Choroby przenoszone drogą płciową atakują Polaków
Lekarze ostrzegają, że statystyki nie ujawniają skali zakażeń kiłą i postulują akcję
edukacyjną. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny (NIZP – PZH) w 2011 r. w Polsce odnotowano 655 , a w 2012 r. 677
przypadków kiły, w tym wrodzonej, wczesnej, późnej i nieokreślonej – mówi Jan Bondar,
rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przypuszcza się jednak, że jest ich dużo więcej.
Statystki unijne mówią, że na choroby przenoszone drogą płciową cierpi co trzecia
osoba w wieku od 15. do 24. roku życia. Polska jest częścią Europy, dlatego niemożliwe, by
zapadalność na kiłę na 100 tys. mieszkańców była u nas mniejsza niż w Niemczech czy
Anglii, jakby wskazywały statystyki – twierdzi prof. Andrzej Kaszuba, krajowy konsultant
ds. dermatologii i wenerologii. Ludzie leczą się w gabinetach prywatnych, wymuszając na
lekarzach dyskrecję, choć zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym
dyskrecję zapewnia także publiczna lecznica. Profesor przyznaje, że kiła bywa trudna do
zdiagnozowania nie tylko dlatego, że wielu lekarzy nie miało nigdy z nią do czynienia, ale
przede wszystkim dlatego, że może przez długi czas przebiegać bezobjawowo, a w związku
z różnorodnością praktyk seksualnych zmiany mogą pojawiać się w gardle. Kiła nazywana
jest też „małpą wszystkich chorób”, bo naśladuje objawy innych schorzeń.
Lekarzy najbardziej niepokoją przypadki kiły wrodzonej, którą dziecko zakaża się
w życiu płodowym od chorej matki. Według statystyk NIZP - PZH w 2012 r. w Polsce
urodziło się 32 dzieci z syfilisem, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej
(14 noworodków).
Prof. Kaszuba uważa, że kampanie informujące o HIV powinny przestrzegać także
przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Choć świadomość HIV dzięki
program profilaktycznym jest coraz większa, to wciąż mało wiemy o kile, rzeżączce czy
chlamydii, które zdarzają się dużo częściej. Czas, aby zaczęto głośno mówić o tych
chorobach, bo są znowu prawdziwym problemem – dodaje profesor16.
Choroby przenoszone drogą płciową jedną z przyczyn raka prącia
Dramatycznie rośnie liczba mężczyzn chorujących na raka prącia. Jak podaje pismo
„Cancer Causes Control” w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła aż o 20 proc. Wśród przyczyn tego
15
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stanu rzeczy eksperci wymieniają zmiany w zachowaniach seksualnych, choroby weneryczne
i brak obrzezania. Ten rodzaj nowotworu rozpoznaje się po guzku lub wrzodzie na penisie,
czerwonej wysypce pod napletkiem oraz brzydko pachnącej wydzielinie. Specjaliści
podkreślają, że w przeciwieństwie do innych nowotworów, rak prącia jest bardziej
niebezpieczny. Jest rzadki, a wielu mężczyzn wstydzi się i nie zgłasza się do lekarza.
Lekarze nie potrafią wskazać, co dokładnie powoduje raka penisa. Uważa się, że
infekcje HPV zwiększają ryzyko zachorowania aż sześciokrotnie. Ryzyko wystąpienia
nowotworu jest większe u palaczy. Toksyczne substancje wydalane z moczem mogą się
gromadzić na powierzchni prącia, a brak obrzezania sprawia, że trudniej je usunąć podczas
mycia17.
Z badania przeprowadzonego w Anglii na próbie 9690 mężczyzn wynika, że liczba
zachorowań na raka penisa od 1971 do 2010 roku wzrosła w wielkiej Brytanii o 20 proc.
Jednocześnie śmiertelność z powodu tej choroby spadła o 19 proc. Badacze przyznają, że
wzrost zachorowań może być także związany z tym, że diagnozuje się więcej osób.
Naukowcy z kilku brytyjskich uniwersytetów stwierdzili, że w związku z tym, że zapadalność
na nowotwór penisa rośnie, należy podjąć działania zapobiegawcze. Konieczna jest edukacja
na temat ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową, palenia papierosów oraz
niedostatecznej higieny genitaliów. Odrębną strategią prewencji są szczepienia chłopców
przeciwko wirusowi HPV18.
Chlamydioza – nowe fakty
Chlamydia trachomatis to wewnątrzkomórkowa bakteria, będąca obecnie przyczyną
największej liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową. Infekcje bardzo często przebiegają
bezobjawowo. Mogą też prowadzić do stanów zapalnych cewki moczowej i najądrzy
u mężczyzn oraz szyjki macicy, jajowodów, jajników, endometrium i gruczołu Bartholina
u kobiet. Konsekwencją przewlekłego stanu zapalnego może być powstanie zrostów i ropni.
Prowadzi to często do niepłodności lub poronień nawykowych. Chalmydioza może być
również przyczyną powikłań ciąży, takich jak hypotrofia płodu, przedwczesny poród
i zakażenie noworodka, które grozi między innymi rozwojem zapalenia gałki ocznej i płuc.
Istotnym problemem jest to, że mimo odpowiednio dobranej antybiotykoterapii
zakażenie często nawraca. Do tej pory podejrzewano, że przyczyną może być nieleczenie się
jednego z partnerów i ponowne zakażanie drugiej osoby. Takie tłumaczenie nie zawsze jest
17
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logiczne, ponieważ nawroty choroby zdarzają się również wtedy, kiedy terapii podda się
oboje partnerów. Inna teoria mówiła o tym, że w układzie rozrodczym pozostają nieaktywne
formy bakterii, które dają o sobie znać po jakimś czasie. Najnowsze odkrycia wskazują na to,
że przyczyna może leżeć w układzie pokarmowym.
Roger Rank i jego współpracownicy twierdzą, że Chlamydia trachomatis atakuje
układ rozrodczy i jednocześnie zasiedla przewód pokarmowy, w którym nie wywołuje
odpowiedzi zapalnej. Jak pokazują badania na myszach, terapia azytromycyną skutecznie
pozbywa się bakterii z układu rozrodczego, ale te znajdujące się w przewodzie pokarmowym
pozostają i stanowią źródło kolejnych, zakażeń w obrębie narządów płciowych. Szczegółowe
wyniki tych badań ukażą się niebawem w czasopiśmie „Infection and Immunity” wydawanym
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Mikrobiologiczne19.
Pogorszenie funkcji poznawczych na skutek infekcji
Badacze z Uniwersytetu Columbia oraz Uniwersytetu Miami przekonują, że kontakt
z bakteriami Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori lub cytomegalowirusami, czy
wirusami opryszczki pospolitej może prowadzić do pogorszenia funkcjonowania pamięci,
wydłużenia przetwarzania czasu informacji oraz osłabienia czynności związanych
z myśleniem abstrakcyjnym, planowaniem i procesami wnioskowania.
Zakażony organizm nie musi nawet popaść w stan chorobowy. Wystarczy, by we krwi
występowały przeciwciała wskazujące na uprzednie zetknięcie się ze wspomnianymi
bakteriami (bardzo upowszechnionymi w naszym środowisku). Naukowcy nie wiedzą,
dlaczego infekcje są powiązane z upośledzeniem funkcji umysłowych. Przypuszczają, że
może być to wywołane odpowiedzią systemu immunologicznego, broniącego się przed
infekcjami, a może to same infekcje wywołują uszkodzenia kliniczne, których nie jesteśmy
świadomi – mówi jeden z badaczy20.
INNE
Rada Europy chce zakazać praktyk obrzezania chłopców
Rada Europy w październiku stwierdziła, że „nie powinno się przeprowadzać
szczególnych operacji i praktyk, póki dziecko nie jest wystarczająco dojrzałe, by poznać jego
opinię”. Wywołało to sprzeciw m.in. wyznawców judaizmu, których religia nakazuje, aby
obrzezać chłopców ósmego dnia po narodzinach. Środowiska żydowskie oraz władze państwa
19
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Izrael skrytykowały RE za rezolucję także ze względu na zrównanie w niej obrzezania
chłopców i okaleczania intymnych części ciała dziewczynek.
Na zlecenie Knesetu nagrany został film, który ma przekonać Radę Europy do tego, by
nie utrudniała obrzezania chłopców. W filmie przewodniczący parlamentu tłumaczy, iż naród
żydowski będzie przestrzegać tego jednego z największych przykazań wyznania
mojżeszowego bez względu na wszelkie zakazy. W filmie występują izraelscy lekarze, którzy
tłumaczą, jakie korzyści zdrowotne przynosi obrzezanie m.in. w zapobieganiu chorobom
przenoszonym drogą płciową. Film ma zostać pokazany podczas posiedzenia komisji
społecznej i zdrowia Rady Europy21.
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