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Wykłady:Wykłady:
AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, MSD, Roche, ViiV, GSK

Nie zachodzą okoliczności, określone w Art. 31s ust. 8 Ustawy w Świadczeniach Opieki Zdrowotnej 
Finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1793 z późn. zm.)

Nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do tej prezentacji



Fakty aktualne do dziśFakty aktualne do dziśFakty aktualne do dziś



Kamień milowy
odkrycie HIV

Kamień milowy
odkrycie HIV



1983 - Odkrycie i opisanie wirusa 
Human Immunodeficiency Virus (HIV)Human Immunodeficiency Virus (HIV)



Pojęcia

H Human
I ImmunodeficiencyI Immunodeficiency
V Virus

Ludzki wirus upośledzenia odporności

A Aquired
I Immuno-I Immuno-
D Deficiency
S Syndrome

Zespół nabytego niedoboru odporności



Naturalna historia zakażenia HIV

Bezobjawowa infekcja HIV

Ostra
Infekcja HIV

Przewlekła
Infekcja HIV

AIDS
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Fakty do dziś aktualne - Drogi transmisji HIVFakty do dziś aktualne - Drogi transmisji HIV

• Przez kontakty seksualne

• Przez krew• Przez krew

• Wertykalnie – z matki na dziecko



HIV epidemia na świecie (WHO 2016)

WHO 2017. HIV/AIDS surveillance in Europe



AIDS - Istotna redukcja częstości  chorób oportunistycznych 
po wprowadzeniu leków antyretrowirusowych

AIDS - Istotna redukcja częstości  chorób oportunistycznych 
po wprowadzeniu leków antyretrowirusowych

WHO 2017. HIV/AIDS surveillance in Europe





Zakażenie HIV w EU - droga transmisji Zakażenie HIV w EU - droga transmisji 

POLSKA

WHO 2017. HIV/AIDS surveillance in Europe



HIV – epidemiologia w PolsceHIV – epidemiologia w Polsce

NIZP-PZH. Epidemiologia HIV w Polsce, 2017



Struktura demograficzna HIV w PolsceStruktura demograficzna HIV w Polsce

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm; Krajowe Centrum HIV/AIDS (styczeń-wrzesień 2018)



Epidemiologia HIV w Polsce - populacjeEpidemiologia HIV w Polsce - populacje

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm; Krajowe Centrum HIV/AIDS (styczeń-wrzesień 2018)



Drogi zakażenia HIV w kolejnych  latach kalendarzowych 

Opracowano na podstawie danych NIZP-PZH
Więcej na ten temat www.pzh.gov.pl



Największe współczesne problemyNajwiększe współczesne problemy
epidemii HIVepidemii HIV



Problem Nr 1.
Zbyt późne rozpoznania HIV  w EuropieZbyt późne rozpoznania HIV  w Europie

• W Europie żyje z HIV ∼ 2, 4 mln 
• 30% nieświadomi zakażenia

∼
• 30% nieświadomi zakażenia

• 50% - zakażenie zaawansowane• 50% - zakażenie zaawansowane



Późne rozpoznania HIVPóźne rozpoznania HIV



LP w Polsce (ośrodek łódzki, 2018)LP w Polsce (ośrodek łódzki, 2018)

Wójcik Cichy K. et al. AIDS Care 2018; 30:1538-41



Problem Nr 2
Wiek u zakażonych HIV – znaczenie dla cARTWiek u zakażonych HIV – znaczenie dla cART

• Odsetki pacjentów HIV+  >50 rż:
2010 – 28%2010 – 28%
2020 – 50 %
2030 – 73 %   ! 2030 – 73 %   ! 

• Średni wieki pacjentów HIV+ na terapii cART:
2010 – 43,9 lat2010 – 43,9 lat
2030 – 56,6 lat

Poznaiak A. ART in lder patients: How Manage Drug-Drug interactions With Concomitant Medications. CCO 2015 



Nowo rozpoznane zakażenie HIV u osoby starszej

• Osoby starsze rzadziej się testują

• Lekarze rzadziej podejrzewają zakażenie HIV pomimo typowych 
objawów ostrej choroby retrowirusowejobjawów ostrej choroby retrowirusowej

• Diagnoza HIV - częściej na etapie zaawansowanego zakażenia 
(CDC: 50% na etapie AIDS)(CDC: 50% na etapie AIDS)

Emlet et al.2006a, Nokes et al., 2000, Emlet et al. 2008, Poindexter and Shippy et al. 2010



Problem Nr 3. 
Bardzo niska wykrywalność HIV w populacjach ryzykaBardzo niska wykrywalność HIV w populacjach ryzyka

Stany kliniczne i choroby, w Stany kliniczne i choroby, w 
których wykonanie testu HIV których wykonanie testu HIV 

jest obligatoryjnejest obligatoryjne



Wykonanie testu HIV konieczne, gdy:Wykonanie testu HIV konieczne, gdy:

• Niewyjaśniona gorączkaNiewyjaśniona gorączka
• Niewyjaśnione chudnięcie
• Niewyjaśniona limfadenopatia• Niewyjaśniona limfadenopatia
• Niewyjaśniona biegunka przedłużająca się
• Niewyjaśniona cytopenia• Niewyjaśniona cytopenia
• Nawracające infekcje, choroby przenoszone drogą płciową
• Zapalenie wątroby• Zapalenie wątroby
• Specyficzne nowotwory: KS, rak płaskonabłonkowy odbytu, HCC, rak 

szyjki macicy, NHLszyjki macicy, NHL
• Zawsze w diagnostyce gruźlicy !



PJPPJP

G. Cholewińska – Materiał własny, 2013



GruźlicaGruźlica



Kaposi sarcoma – postać płucnaKaposi sarcoma – postać płucna

Mięsak Kaposiego, zmiana w obrębie płuca
Sande’s. HIV/AIDS Medicine: Medical Management of AIDS, Elsevier 2013



Rak płuca – nowotwór NIE związany z AIDSRak płuca – nowotwór NIE związany z AIDS

Medycyna Praktyczna, 2012



Kandydoza jamy ustnejKandydoza jamy ustnej

G. Cholewińska – Materiał własny, 2009-2014



Grzybica przewodu pokarmowegoGrzybica przewodu pokarmowego

Grzybica jelit

Grzybica 
przełykuprzełyku

Kumamoto CA
Inflammation and gastrointestinal Candida colonization. Current opinion in microbiology Volume 14, Issue 4 2011

colonization



Rak jelita grubegoRak jelita grubego

Rak jelita 
grubego

Oumar Billa Factors associated with non-AIDS-defining cancers and non HCV-liver related cancers in HIV/HCV-coinfected
patients- ANRS-CO13 HEPAVIH cohort. PLoS One. 2018; 13(12):



Późne następstwa zakażenia HCV, HBVPóźne następstwa zakażenia HCV, HBV

• Marskość wątroby• Marskość wątroby
skompensowana
zdekompensowanazdekompensowana

• Rak wątrobowokomórkowy (HCC)
• Manifestacja pozawątrobowa• Manifestacja pozawątrobowa



Manifestacje hematologiczne zakażenia HIV

Objawy ogólne:  zmęczenie, gorączka, męczliwość, osłabienie, brakObjawy ogólne:  zmęczenie, gorączka, męczliwość, osłabienie, brak
apetytu, zaburzenia snu, bóle głowy, zab koncentracji

 Bladość powłok Bladość powłok
Wybroczyny na błonach śluzowych i skórze
 Siniaki Siniaki
 Przedłużone krwawienia
 Krwotoki z nosa, dziąseł, dróg rodnych, przewodu pokarmowego Krwotoki z nosa, dziąseł, dróg rodnych, przewodu pokarmowego

Haematological changes in HIV infection with correlation 
to CD4 cell count. Australas Med. J 2012, v 5(3)



Przyczyny niedokrwistości w HIV

• Zaburzenia erytropoezy w szpiku
• Nieefektywna erytropoeza:   niedobór Fe• Nieefektywna erytropoeza:   niedobór Fe

kw. foliowego
wit. B12wit. B12

• Leki:  AZT, DRV, Biseptol, gancyklowir, pyrimethamina, amfoterycyna
• Nowotwory: chłoniaki LECZENIE:• Nowotwory: chłoniaki

cART
KKCz

- erytropoetyna- erytropoetyna
- Leczenie chorób oportunistycznych



Ginekologia a HIV – problemy kliniczneGinekologia a HIV – problemy kliniczne

 Aktywność seksualna kobiet – transmisja HIV, partnerzy Aktywność seksualna kobiet – transmisja HIV, partnerzy (wywiad nt. partnera, IDU)

Nowotwory definiujące AIDS
 Badanie kobiety zdrowej Badanie kobiety zdrowej

- cytologia, test HIV (ginekolodzy wykonują test – nie wiedzą co z nim zrobić)

 Ciąża u kobiety HIV(+) Ciąża u kobiety HIV(+)
- pakiet porodowy

Ciąża u kobiety która nie wie o swoim zakażeniu Ciąża u kobiety która nie wie o swoim zakażeniu
 Zakażenie/nosicielstwo HPV



Wskazania do diagnozowania HIV u kobiet

• Ciąża – ograniczenie ryzyka transmisji wertykalnej (MTCT)• Ciąża – ograniczenie ryzyka transmisji wertykalnej (MTCT)
• Nawracająca drożdżyca pochwy
• Infekcja HSV-2 okolicy odbytu i narządów płciowych• Infekcja HSV-2 okolicy odbytu i narządów płciowych
• Zakażenia przenoszone drogą płciową
• Inwazyjny rak szyjki macicy• Inwazyjny rak szyjki macicy
• Dysplazja szyjki macicy
• Bezobjawowe nosicielstwo HPV • Bezobjawowe nosicielstwo HPV 



Testowanie HIV w ciążyTestowanie HIV w ciąży

2 razy w czasie ciąży2 razy w czasie ciąży
do 10 tyg. ciąży
33-37 tyg. ciąży33-37 tyg. ciąży

(Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2013r. Dz.U. 2013, poz. 1132)

Kobieta może ulec zakażeniu w ciąży:
uzależnienie (także partner), wielu partnerów, choroby przenoszone droga płciową, partner-świeże zakażenie 



Rak szyjki macicyRak szyjki macicy

Rak szyjki macicy. Med. Praktyczna. Onkologia 2017.



Zaburzenia neurologiczne w HIVZaburzenia neurologiczne w HIV

HIV-encefalopatia Progressive Multifocal Leucoencephalopathy (PML)

Bartlet J. Medical Management of HIV Infection. John Hopkins Univ School of Medicine, 2019-2010



Zaburzenia neurologiczne w HIVZaburzenia neurologiczne w HIV

HIV-
encefalopatia Chłoniak OUN Toksoplazmoza OUN
encefalopatia Chłoniak OUN Toksoplazmoza OUN

Neurological complications of HIV infection. Lancet Neurol 2005, Sep. 4(9).
.



Zaburzenia kardiologiczne w HIVZaburzenia kardiologiczne w HIV

W większości przypadków zawały serca i udary są związane z W większości przypadków zawały serca i udary są związane z 
hypercholesterolemią i hypertrójgicerydemią u pacjentów leczonych 
przewlekle ARV – jako powikłanie terapii cARTprzewlekle ARV – jako powikłanie terapii cART

U zakażonych HIV zawał serca występuje częściej/w młodszym wieku vs 

Cardiovascular disease in HIV patients: from bench 
to bedside and backwards. Open Heart 2015; 2(1)

U zakażonych HIV zawał serca występuje częściej/w młodszym wieku vs 
ogólna populacja HIV(-)



Ostra choroba retrowirusowaOstra choroba retrowirusowa

G. Cholewińska – Materiał własny, 2010



Wszyscy pracownicy medyczniWszyscy pracownicy medyczni
powinni być świadomipowinni być świadomi

konieczności badania HIV konieczności badania HIV 
w stanachw stanach

w których zakażenie HIV jest częstew których zakażenie HIV jest częste



Zmiany dermatologiczne w HIV – ch przenoszone dr płciowąZmiany dermatologiczne w HIV – ch przenoszone dr płciową

Mięczak zakaźny

Kiła – zm pierwotna !!!Kiła – zm pierwotna !!!
Brodawki odbytu - HPV

Wysypka w kile okresu 
późnegopóźnego

Łysienie plackowate w kile
Bartlet J. Medical Management of HIV Infection, John Hopkins Univ School of Med. 2009



Każda infekcjaKażda infekcja
przenoszona drogą płciową przenoszona drogą płciową 

jest wskazaniem do diagnostyki HIVjest wskazaniem do diagnostyki HIV



Problem Nr 4.

Zbyt późne rozpoczynanie terapiiZbyt późne rozpoczynanie terapii

Nigdy Nigdy 
nie ma eliminacji wirusa HIV 

z zakażonego organizmuz zakażonego organizmu

• Człowiek raz zakażony HIV ma wirusa do końca swojego życia. 
• Leczenie pozwala „trzymać replikację HIV pod kontrolą”.• Leczenie pozwala „trzymać replikację HIV pod kontrolą”.



Trwała eliminacja HIV nie  jest możliwaTrwała eliminacja HIV nie  jest możliwa

BRAK MOŻLIWOŚCI BRAK MOŻLIWOŚCI
MOŻLIWA ELIMINACJA

ELIMINACJI ELIMINACJI
MOŻLIWA ELIMINACJA

HIV HBV HCV

JądroJądro JądrocccDNA

HCV-RNA

Prowirusowe DNA Zintegrowane DNA

Całkowita eliminacja 

wirusa
Długotrwała supresja

replikacji

Dożywotnia supresja

replikacji 

Levrero M, Hep-Dart 2009

replikacji



Wiremia HIV i odporność (CD4)Wiremia HIV i odporność (CD4)

Bez 
leczenia Leczenie ARVleczenia Leczenie ARV

Laboratoryjny próg detekcji HIV-1 RNA



HIV – cel leczenia infekcji HIVHIV – cel leczenia infekcji HIV

Following an HIV Regimen: Steps to Take Before and After Starting. HIV Medicines. January 31, 2019



HIV – możliwości terapeutyczneHIV – możliwości terapeutyczne



HIV – koszty terapiiHIV – koszty terapii

Zawada B. Rekomendacje PTN AIDS 2018



Sukces terapii przeciwwirusowej Sukces terapii przeciwwirusowej 
anty-HIVanty-HIV





Przyszłość epidemii HIV Przyszłość epidemii HIV 



Szczepionka

Badanie kliniczne: RV 144

Przeciwciała neutralizujące wirusa

Badanie kliniczne: RV 144

- Próby zaawansowane
- zaszczepieni ochotnicy w Tajlandii 

– ponad 100 osób– ponad 100 osób
- Produkcja poszczepiennych p/ciał 

neutralizujących – wyniki 
obiecująceobiecujące

- Prewencja szczepionki będzie 
określona ok. 2020r.



LECZENIE  JAKO PROFILAKTYKALECZENIE  JAKO PROFILAKTYKA

Terapia JEST profilaktyką (U=U)Terapia JEST profilaktyką (U=U)

Anthony Fauci, CROI 2012



PrEP – Profilaktyka przedekspozyzyjnaPrEP – Profilaktyka przedekspozyzyjna

• to stosowanie leków antyretrowirusowych u osób niezakażonych HIV 
w celu zmniejszenia ryzyka nabycia tego zakażenia.

• to stosowanie leków antyretrowirusowych u osób niezakażonych HIV 
w celu zmniejszenia ryzyka nabycia tego zakażenia.

• PrEP może być stosowana u osób dorosłych o zwiększonym ryzyku • PrEP może być stosowana u osób dorosłych o zwiększonym ryzyku 
nabycia zakażenia HIV. 

• Do osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, którym należy • Do osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, którym należy 
zaproponować PrEP, należą:

• osoby podejmujące kontakty seksualne z osobą zakażoną HIV lub z osobą o 
nieznanym statusie serologicznym i nie używające konsekwentnie nieznanym statusie serologicznym i nie używające konsekwentnie 
prezerwatyw,

• osoby używające narkotyków dożylnie.
• na zwiększone ryzyko nabycia zakażenia HIV może również wskazywać • na zwiększone ryzyko nabycia zakażenia HIV może również wskazywać 

niedawne zakażenie przenoszone drogą płciową.



Przyszłość epidemii HIV (WHO/CDC/UN AIDS)
– do 2030 r– do 2030 r

73%



Chory z ostrą białaczką szpikową
Otrzymał BMT od dawcy homozygoty z delecją ∆32 w obrębie genu dla Otrzymał BMT od dawcy homozygoty z delecją ∆32 w obrębie genu dla 
CCR5
Po przerwaniu cART – obs. > 3,5roku:

Osoczowe HIV RNA <1kopii/mL
Niewykrywalne HIV RNA i HIV DNA w wielokrotnych biopsjachNiewykrywalne HIV RNA i HIV DNA w wielokrotnych biopsjach

Przewodu pokarmowego
Mózgu
PMRPMR
Szpiku kostnego
Węzłów chłonnych

Odbudowa komórek CD4 krążących i bł. śluzowych – bez ekspresji 
CCR5

Londyński Pacjent - 2019
CCR5

Dodatkowe czynniki, które spowodowały eliminację kom. z ekspresją 
CCR5 z sanktuariów

Chemioterapia

Londyński Pacjent - 2019

Chemioterapia
Naświetlania całego ciała 
GVHD o miernym nasileniu  



PodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie



Współczesne oblicze epidemii HIV
PodsumowaniePodsumowanie

• Zakażenie HIV istnieje od ponad 30 lat – horyzont ???• Zakażenie HIV istnieje od ponad 30 lat – horyzont ???
• Nadal nie można radykalnie wyleczyć HIV
• Projekt „90-90-90” może zredukować infekcję HIV na świecie do 2030r• Projekt „90-90-90” może zredukować infekcję HIV na świecie do 2030r
• Leczenie = zmniejszenie transmisji  „U=U” („Undetectable=Uninfectable”) 
• Zmieniła się grupa wysokiego ryzyka (MSM, Hsx)• Zmieniła się grupa wysokiego ryzyka (MSM, Hsx)
• Terapia jest bardzo skuteczna – supresja wiremii - HIV RNA
• Populacja HIV(+) żyje coraz dłużej i starzeje się• Populacja HIV(+) żyje coraz dłużej i starzeje się
• Istnieje skuteczna farmakoprofilaktyka PRZED i PO narażeniu na zakażenie
• Słabe efekty  programów profilaktyki HIV – młodzież, seniorzy, MSM, • Słabe efekty  programów profilaktyki HIV – młodzież, seniorzy, MSM, 

Chemsex, IDU’s itp.



Dziękuję za uwagę


