Raport nr 8/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w sierpniu 2012 roku.
WPROWADZENIE
W 24 publikacjach poruszających różne aspekty HIV/AIDS, jakie ukazały się
w sierpniowej prasie, dominowała problematyka medyczna. Ponownie podjęto temat Truvady
(leku zarejerestrowanego przez FDA jako prewencyjny), opisując zalety i wady tego leku oraz
kontrowersje, jakie się wokół niego pojawiły. W Science Translational Medicine
przedstawiono badania udowadniające, że liczebność poszczególnych populacji limfocytów
przed zakażeniem HIV wpływa na przebieg infekcji ludzkim wirusem upośledzenia
odporności. W sierpniowym Magazynie Pilęgniarki i Położnej zapoczątkowano kampanię
edukacyjną na temat ekspozycji zawodowej. Przez najbliższy rok miesięcznik będzie
drukował artykuły najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie.
Godne polecenia są reportaże opisujące historie walki osób żyjących z HIV z samym
wirusem, a także napiętnowaniem i nieprzychylnym otoczeniem. Ich bohaterowie opowiadają
o zmaganiach z chorobą, napotykanych trudnościach, braku akceptacji i lęku, ale mówią też
o poczuciu własnej wartości oraz zaangażowaniu w działalność na rzecz osób żyjących
z HIV/AIDS, które może stać się sensem życia i motywacją do walki o każdy dzień.1
W kontekście sezonu urlopowego pisano o chorobach przenoszonych drogą płciową
(kiła, rzeżączka, chlamydioza, opryszczka narządów płciowych), zakażeniu wirusem
brodawczka ludzkiego (HPV) i zakażeniu HIV, które często są niechcianymi „pamiątkami
z wakacji”.
Wśród sierpniowych publikacji były też takie, które nie dotyczyły problematyki
HIV/AIDS bezpośrednio, a słowa te pojawiały się w kontekście innego, omawianego tematu.
Ogółem w sierpniu ukazały się 24 publikacje, które drukowane były w 21 tytułach
gazet i czasopism. Tylko 3 tytuły drukowały więcej niż jedną informację z zakresu HIV/AIDS
(Gazeta Wyborcza – 2, Służba Zdrowia – 2, Magazyn Pielęgniarki i Położnej – 2).
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EPIDEMIOLOGIA
Afryka – pojawił się szczep HIV odporny na leki
Choć do tej pory nie udało się wygrać z HIV, produkuje się leki, które spowalniają
jego replikację. Dzięki nim osoby zakażone mogą normalnie żyć i pracować. Ostatni raport
UNAIDS daje nadzieję, że świat wreszcie przejął kontrolę nad wirusem. Jednak okazuje się,
że od niedawna w Afryce rozprzestrzenia się szczep, który jest odporny na leki.
Winny jest człowiek – twierdzą specjaliści. Niewłaściwe stosowanie leków
spowalniających replikację wirusa sprawia, że HIV uodparnia się na nie. Problem urasta do
poważnych rozmiarów szczególnie w Afryce, gdzie dostęp do leków jest nieregularny,
a edukacja pacjentów na temat prawidłowego stosowania terapii pozostawia wiele do
życzenia.
Właściwe stosowanie leków antyretrowirusowych może spowodować znaczący
spadek ilości wirusa we krwi i wzrost liczby komórek CD4, które są odpowiedzialne za
odporność organizmu. Dzieje się tak pod warunkiem właściwego stosowania leków, które
osoba zakażona musi przyjmować do końca życia. Najmniejsze odstępstwa od zasad
stosowania terapii spowodują, że liczba kopii wirusa we krwi znów wrośnie, a leki, po które
sięgnie się po przerwie, okażą się nieskuteczne.
Naukowcy ze Światowej Organizacj Zdrowia wraz z badaczami z University College
London zbadali 26 tysięcy osób zakażonych HIV, mieszkających w różnych krajach Afryki.
Zanotowano, że HIV bardzo szybko przestał reagować na leki w zachodniej i centralnej
części kontynentu. Podobne zjawisko obserwowano także w innych częściach świata, m.in.
w Wielkiej Brytanii i USA¸ z tą różnicą, że w tych krajach chorzy znajdują się pod stałą
opieką lekarzy, co oznacza, że w razie uodpornienia się wirusa na daną terapię, mogą
otrzymać inny zestaw leków. W Afryce, w wielu krajach rozwijających się, terapie
alternatywnymi lekami są niemożliwe. Sytuacja staje się groźna, gdyż odporny na leki HIV
rozprzestrzenia się swobodnie poza obszary, na których się wykształcił. Zamiast notowanego
od co najmniej dziesięciu lat spadku liczby zgonów z powodu AIDS w krajach rozwijających
się, spodziewać się należy, że nastapi ich wzrost.
Najwięcej ludzi choruje i umiera w Afryce Południowej. Najszybszy wzrost
zachorowalności w ostatnich kilku latach zanotowano głównie na Ukrainie, w Rosji
i w Chinach. Autorzy pytają czy biorąc pod uwagę to, że regularna terapia jest nieosiągalna
dla około 90 proc. zakażonych mieszkańców krajów rozwijających się, sytuacja nie będzie się
pogarszać. Spory o prawa własności intelektualnej oraz ograniczone środki pozostające
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w dyspozycji organizacji pozarządowych i samych rządów uniemożliwiają pomoc dla
wszystkich potrzebujących. 2
ASPEKTY MEDYCZNE
Czy to przełom w zapobieganiu HIV?
Truvada to lek stosowany już od kilku lat w leczeniu zakażonych HIV.
Przeprowadzone ostatnio badania pokazały, że przeciwdziała ona również zakażeniu tym
wirusem, kiedy zapobiegawczo przyjmują ją ludzie zdrowi. Dlatego Amerykańska Agencja
ds. Żywności (FDA) zaakceptowała Truvadę jako lek prewencyjny. Sporządziła jednocześnie
raport z którego wynika, że lek ten należy stosować, uwzględniając indywidualną sytuację
pacjenta. Z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę ryzyko zakażenia i gotowość do sprostania
wymogom terapii, z drugiej strony należy mieć na uwadze ryzyko działań ubocznych,
szczególnie powikłań związanych z chorobą nerek. Prewencyjne stosowanie Truvady można
uznać za przełom w 30 – letniej walce z AIDS.
Truvada stanowi połączenie dwóch starszych leków – Emtrivy i Vireadu. Lekarze
przepisują ją jako lek antyretrowirusowy, który utrudnia wirusowi replikację. U leczonych nią
pacjentów znacznie rzadziej rozwija się AIDS. Po trwającyh trzy lata badaniach wykazano, że
Truvada zmniejsza o 44 proc. ryzyko zakażenia HIV u zdrowych homo– i biseksualnych
mężczyzn pod warunkiem, że lek ten przyjmują codziennie i są pod opieką lekarską. Z innych
badań wynika, że Truvada obniża o 75 proc. ryzyko zakażenia u heteroseksualnych par,
w których jeden z partnerów jest zakażony.
Specjaliści z FDA podkreślają, że pacjenci przyjmujący lek zapobiegawczo muszą
pamiętać o codziennym przyjmowaniu zaleconej dawki – w przeciwnym razie nie będzie on
skuteczny. Według nich osoby, które w czasie przyjmowania leku będą miały ryzykowny
kontakt z materiałem zakaźnym, z dużym prawdopodobieństwem okażą się odporne na wirus.
Jeśli jednak organizm o stałej porze nie otrzyma kolejnej dawki leku, odporność będzie
znacznie mniejsza. Organizacje broniące interesów pacjenta podkreślają, że zapobiegawcze
zastosowanie Truvady to nowa, ważna metoda ograniczania zakażeń HIV. Te same badania
wykazały nierówną skuteczność Truvady w zapobieganiu infekcji u kobiet. W zeszłym roku
badania na kobietach przerwano, gdy naukowcy odkryli, że panie przyjmujące lek są bardziej
narażone na zakażenie, niż te przyjmujące placebo. Uczeni spekulowali, że być może
kobietom potrzebna jest większa dawka leku, by zapobiec infekcji. Możliwe również, że
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rozczarowujące wyniki badań były spowodowane brakiem regularności w przyjmowaniu
leku. Preparat jest skuteczny tylko wówczas, gdy stosuje się go codziennie, bez żadnych
odstępstw. Lekarze powątpiewają w zdyscyplinowanie pacjentów. Obawiają się również, że
dostępność leku dla celów profilaktyki spowoduje lekceważenie zasad bezpieczniejszego
seksu i w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia liczby zakażeń HIV. Twierdzą, że osoby
mające ryzykowne zachowania zyskają fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a powszechne
stosowanie leku sprawi¸ że powstaną zmutowane szczepy HIV. Ponadto wysoki koszt
Truvady może pochłonąć fundusze na poszukiwanie bardziej efektywnych rozwiązań.
Naukowcy zwracają też uwagę, że tabletka nie jest chemicznym ekwiwalentem
prezerwatywy, która nadal jest najskuteczniejszą formą zmniejszania ryzka zakażenia.3,
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Łagodniejszy HIV
Liczebność poszczególnych populacji limfocytów przed zakażeniem HIV wpływa na
przebieg infekcji ludzkim wirusem upośledzenia odporności – twierdzą specjaliści.
Wirus HIV u ludzi i bardzo podobny wirus SIV u małp dziesiątkują limfocyty, czyli
komórki układu odpornościowego odpowiedzialne za obronę organizmu przed bakteriami
i wirusami. W szczególności w początkowej fazie zakażenia błyskawicznie niszczone są
limfocyty zasiedlające błony śluzowe, przede wszystkim jelit, co powoduje uszkodzenie
ochronnej bariery przewodu pokarmowego. Naturalna flora bakteryjna wydostaje się
z takiego „nieszczelnego” jelita i aktywuje komórki układu odpornościowego w całym
organizmie (bakterie te nie wywołują reakcji odpornościowej jedynie w specyficznym
środowisku jelit, gdzie są traktowane jak własne komórki ciała). Wzmożona aktywacja
limfocytów ma katastrofalne skutki dla organizmu, który się osłabia i jest znacznie bardziej
podatny na kolejne infekcje – zwłaszcza przy jednoczesnym niszczeniu limfocytów przez
HIV.
Autorzy badania przeprowadzonego na małpach, którego wyniki opublikowano na
łamach Science Translational Medicine skupili się na szczególnej populacji limfocytów T
nazywanej Th17, czyli komórek wydzielających interleukinę - 17, promujących reakcję
zapalną i zwalczanie patogenów. Wcześniej zaobserwowano, że wzrost przepuszczalności
nabłonka jelit towarzyszący infekcji HIV i SIV prowadzi do spadku odsetka limfocytów Th17
i zwiększenia odsetka limfocytów T regulatorowych (Treg), hamujących odpowiedź
odpornościową.
3
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u przedstawicieli tego samego gatunku może być bardzo różna, naukowcy postanowili
sprawdzić, czy wysoki podstawowy poziom limfocytów Th17 ogranicza ekspansję wirusa.
Wydaje się, że faktycznie tak jest: u rezusów o liczniejszej wyjściowej populacji Th17
(różnice były nawet pięciokrotne) SIV namanażał się wolniej i siał mniejsze spustoszenie
w organizmie. Okazało się również, że podanie związków blokujących namnażanie Th17
i jednocześnie promujących powstawanie Treg przyspieszało rozwój choroby, nawet u tych
bardziej odpornych osobników. Teraz pozostaje sprawdzić, czy liczebność Th17 u ludzi też
wykazuje tak duże różnice i czy może to wyjaśniać, dlaczego u niektórych infekcja HIV
przebiega łagodniej. Dobrze byłoby także zbadać, czy uda się stymulować namnażanie Th17
w organizmie zakażonych i w ten sposób hamować replikację wirusa.5
Choroby przenoszone drogą płciową – „wakacyjne pamiątki”
Choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, opryszczka
narządów płciowych), zakażenie wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) i zakażenie HIV
często są niechcianymi „pamiątkami z wakacji”. Aby się przed nimi ustrzec, należy unikać
ryzykownych zachowań seksualnych.
Do najgroźniejszych wirusów przenoszonych drogą płciową zaliczamy HPV i HIV.
Nawet przez kilka lat mogą one działać w ukryciu. Niektóre podtypy HPV (16, 18), czyli
wirusa brodawczaka ludzkiego, mogą być przyczyną raka szyjki macicy, krtani czy
odbytnicy. Nieleczone zakażenie HIV może doprowadzić do pełnoobjawowego AIDS.
Zakażenie HIV można wykryć tylko poprzez przeprowadzenie testu w tym kierunku,
obecność wirusa HPV podczas badania cytologicznego lub za pomocą specjalnych testów na
obecność HPV.
Na szczęście świadomość chorób przenoszonych drogą płciowa jest wśród nas coraz
większa - twierdzi ginekolog Krzysztof Jędrzejczak. To widać nie tylko po wzroście
sprzedaży prezerwatyw. Kobiety i ich partnerzy chętnie uzupełniają swoją wiedzę.
Szczególnie panie mają większą świadomość, czym jest wirus brodawczaka ludzkiego, co
przekłada się na coraz liczniejsze szczepienia ochronne – dodaje ginekolog.
Oczywistym jest, że najskuteczniejszą profilaktyką chorób przenoszonych drogą
płciową jest abstynencja seksualna lub wierność jednemu, stałemu partnerowi. Ryzyko
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zachorowania rośnie bowiem wraz ze zwiększeniem liczby przypadkowych kontaktów
seksualnych. 6
Ekspozycja zawodowa – zagrożenie i prewencja
Ekspozycja to zakłucie lub zranienie zdrowej skóry ostrym, skażonym narzędziem lub
kontakt błon śluzowych albo uszkodzonej skóry z potencjalnie zakaźną krwią, tkankami lub
płynami ustrojowymi pacjenta.
Podczas procedur medycznych, poprzez zakłucie igłami lub zranienie ostrym
narzędziem personel medyczny jest narażony na ryzyko ciężkich zakażeń ponad 30
potencjalnie niebezpiecznymi patogenami. Materiałem zakaźnym może być każdy materiał
biologiczny zawierający patogen w ilości niezbędnej do zakażenia:
· krew i każda wydzielina zawierająca krew, nasienie, wydzielina z pochwy
mogą być źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV;
· niebezpieczny może być kontakt materiału zakaźnego ze śluzówkami lub
uszkodzoną skórą. Kontakt materiału zakaźnego z nieuszkodzoną skórą nie
prowadzi do zakażenia;
· mocz, kał, ślina, plwociny, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy
niezawierające krwi nie są zakaźne. Kontakt z nimi nie wymaga profilaktyki
poekspozycyjnej;
· najminiejsza objętość krwi, która może przenieść zakażenie, to dla: HBV –
0,000004 ml; HCV – 0,001 ml; HIV- 0,1 ml.
Badania pokazały, że wśród personelu medycznego grupą zawodową, u której
najczęściej stwierdza się WZW typu B i C są pielęgniarki. One również są najbardziej
narażone na zakażenie HIV. W dalszej kolejności są lekarze i pracownicy laboratoriów.
Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS na dzień 30 kwietnia 2012 r. liczba
rozpoznanych zakażeń HIV w Polsce wynosiła ponad 15 tys. Szacuje się, że faktyczna liczba
zakażonych osób żyjących z wirusem, obejmująca również osoby nieświadome swojego
zakażenia, jest 2 - 3 krotnie wyższa.
Ekspozycja zawodowa na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał nie jest
problemem czysto teoretycznym. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2003 r. wynika,
że 37,6 % wirusowych zapaleń wątroby typu B (WZW B), 39% WZW typu C oraz 4,4 %
zakażeń HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego na świecie jest spowodowanych
6
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zakłuciami igłą. W wartościach bezwzględnych przekłada się to na około 65 tys. zakażeń
HBV, 16 400 zakażeń HCV i 1 tys. zakażeń HIV rocznie. Średnia liczba zakłuć pracowników
w ciągu roku wynosi: w Ameryce Północnej - 0,18, w Europie - 0,64. W szpitalach
amerykańskich dochodzi do około 384 tys. tego typu incydentów rocznie, co przekłada się na
ponad 1000 skaleczeń dziennie, w szpitalach brytyjskich – do 100 tys., w niemieckich – do
500 tys. Dokładnych danych z polskich szpitali brakuje. Szacuje się, że w naszym kraju
dochodzi rocznie do 37 tys. zakłuć ostrym narzędziem - to niemal 100 dziennie. Należy
jednak podkreślić, że w Polsce nie ma mechanizmów pozwalających na precyzyjne
monitorowanie takich zdarzeń, wobec czego ich rzeczywista liczba może być inna.
Aby skutecznie stosować strategie prewencyjne, należy poznać czynniki ryzyka
wystąpienia danego zjawiska i zrozumieć wynikające z niego zagrożenia. Powstało wiele
modeli mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania urazu ostrym sprzętem
medycznym oraz próbujących dostarczyć wskazówek dotyczących zapobiegania zdarzeniom
tego typu. Jednym z nich jest model Haddona. Opisuje on kolejne etapy prewencji zakłuć
ostrym narzędziem medycznym, stosując hierarchię ich ważności:
· Eliminacja igieł i innych ostrych narzędzi;
· Substytucja – zastapienie ostrego sprzętu innym, mniej ostrym;
· Izolacja ostrej końcówki narzędzia poprzez wprowadzenie bezpiecznego sprzętu;
· Postępowanie administracyjne – tworzenie aktów legislacyjnych czy rekomendowanie
procedur zmniejszających ryzyko zakłucia, adekwatna do wykonywanych zadań
obsada, odpowiednie oznakowanie pojemników na zużyty, ostry sprzęt oraz szkolenie
pracowników w zakresie kontroli i prewencji ekspozycji zawodowej;
· Bezpieczne zachowania podczas pracy (zwiększenie ostrożności przy manipulowaniu
ostrym sprzętem i zapewnienie łatwości jego usuwania);
· Środki ochronne (stosowanie rekawic ochronnych).7
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