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oraz częstsze wykorzystywanie badań przesiewowych doprowadziło do identyﬁkacji
dużej liczby kobiet zakażonych
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). W związku z tym położnicy
i ginekolodzy odgrywają coraz większą rolę w opiece nad zakażonymi kobietami. Życie kobiet zakażonych HIV
jest obecnie dłuższe i zdrowsze,
zwiększyła się zatem również potrzeba rutynowej opieki ginekologicznej.
Celem niniejszego dokumentu jest
edukacja klinicystów w kwestii rutynowych zasad przesiewowego wykrywania zakażenia HIV, a także
podstawowych zagadnień związanych
z przesiewową oceną stanu zdrowia
kobiet zakażonych HIV, ich leczeniem,
planowaniem rodziny oraz opieką
w okresie przed zapłodnieniem.

Wprowadzenie
Podstawowe dane epidemiologiczne
i częstość występowania

W Stanach Zjednoczonych kobiety stanowią coraz większą część populacji
chorych zakażonych ludzkim wirusem
niedoboru odporności (HIV) i z zespołem nabytego niedoboru odporności
(AIDS) (wzrost z 7% w 1985 do 27%
w 2007 roku).1 Kontakty heteroseksualne są odpowiedzialne za 72% przyDokument ten został opracowany przez ACOG
Committee on Practice Bulletins – Gynecology
z udziałem Roxanne Jamshidi, MD. Zawarte w nim
informacje mają pomóc klinicystom w podejmowaniu
właściwych decyzji położniczych i ginekologicznych.
Wytycznych tych nie należy traktować jako wyłącznego
sposobu leczenia i postępowania. Zastosowanie ich
w praktyce może zależeć od potrzeb i oczekiwań
pacjentek, możliwości oraz ograniczeń właściwych dla
danej instytucji medycznej lub stosowanych w niej
procedur.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

padków przeniesienia zakażenia HIV
wśród kobiet w Stanach Zjednoczonych
i ten problem w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotyczy kobiet o innym
kolorze skóry niż biały, które stanowią 80% zakażonych HIV.1,2 U większości kobiet zakażenie HIV zostaje
rozpoznane w okresie prokreacyjnym.1
Leczenie antyretrowirusowe
u nieciężarnych kobiet zakażonych HIV

Leczenie zakażenia HIV oraz AIDS powinno być prowadzone przez lekarza
mającego doświadczenie w tym zakresie. Wykazano, że takie doświadczenie
jest czynnikiem wydłużającym życie
osobom zakażonym HIV.3,4 Aby można
było uwzględnić zarówno medyczną,
jak i społeczną złożoność zakażenia
HIV, optymalne jest podejście kompleksowe. Oprócz zebrania pełnego
wywiadu, w tym ginekologicznego
i swoistego, związanego z zakażeniem
HIV, należy również zebrać szczegółowy wywiad na temat sytuacji społecznej. U kobiet zakażonych HIV często
występują inne problemy życiowe, takie jak uzależnienie od alkoholu lub
narkotyków, choroby psychiczne i przemoc domowa wymagające szczególnej
uwagi.5 Właściwe podejście do tych
okoliczności życiowych oraz leczenia
zakażenia HIV wymaga odpowiedniej
wrażliwości i wyczucia.
W przypadku dorosłych nieciężarnych rozpoczęcie leczenia antyretrowirusowego zaleca się u kobiet
z chorobą deﬁniującą AIDS w wywiadzie (ramka 1) lub liczbą limfocytów T
CD4 (komórek CD4) poniżej 500 w mm3
krwi. Leczenie antyretrowirusowe
można również oferować kobietom
z liczbą komórek CD4 wynoszącą
500 w mm3 lub więcej.6 Leki antyre-

trowirusowe stosowane w monoterapii powodują selekcję mutacji oporności na te leki i dlatego stosuje się
kombinacje trzech lub więcej leków,
które często określa się mianem wysoce aktywnego leczenia antyretrowirusowego (highly active antiretroviral
therapy, HAART). Zasadnicze znaczenie ma też ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania tych
leków. Obecnie dostępnych jest ponad 20 leków antyretrowirusowych
należących do sześciu klas, które zostały dopuszczone do użytku przez
Food and Drug Administration (FDA)
i mogą być łączone w ramach schematów terapii skojarzonej. Mimo że długoterminowe doświadczenie z lekami
antyretrowirusowymi jest wciąż ograniczone, niektóre zasługują na specjalne rozważenie w leczeniu kobiet.
Preferowanym nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy
u pacjentek, które nigdy wcześniej nie
otrzymywały leczenia antyretrowirusowego, jest efawirenz, ale uważany
jest on za potencjalny teratogen ze
względu na dane wskazujące na
zwiększone ryzyko powstawania wad
ośrodkowego układu nerwowego
u naczelnych oraz niewielką liczbę
kazuistycznych opisów wad cewy nerwowej u ludzi (kategoria dopuszczalności stosowania w czasie ciąży
w klasyﬁkacji FDA: D).7 Kobiety, którym proponuje się leczenie efawirenzem, należy poinformować o tym
potencjalnym teratogennym działaniu
leku, a także znaczeniu stosowania
skutecznej i stałej antykoncepcji. Stosowanie innego nienukleozydowego
inhibitora odwrotnej transkryptazy,
newirapiny, wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem objawowego toksycznego
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RAMKA 1

Stany deﬁniujące zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)



















Drożdżyca (oskrzeli, tchawicy, płuc lub przełyku)
Rak szyjki macicy (inwazyjny)
Kokcydioidomykoza, kryptokokoza i kryptosporidioza
Jawne klinicznie zakażenie wirusem cytomegalii
Encefalopatia (związana z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności)
Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej (ciężkie)
Histoplazmoza
Izosporiaza
Mięsak Kaposiego
Chłoniak (niektóre typy)
Zakażenie prątkami Mycobacterium avium complex
Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci
Zapalenie płuc (nawracające)
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
Posocznica wywołana przez pałeczki Salmonella (nawracająca)
Toksoplazmoza mózgu
Gruźlica
Zespół wyniszczenia

Źródło: 1993 revised classiﬁcation system for HIV infection and expanded surveillance case deﬁnition for AIDS among
adolescents and adults. MMWR Recomm Rep 1992;41(RR-17):1–19.

uszkodzenia wątroby, które może być
ciężkie i zagrażające życiu. To ryzyko
jest większe u kobiet niż u mężczyzn,
a największe wśród tych chorych rozpoczynających leczenie newirapiną,
u których liczba komórek CD4 wynosi
więcej niż 250 w mm3.6 Newirapina
nie powinna więc być stosowana w takiej sytuacji jako komponent leczenia
skojarzonego, chyba że korzyści jednoznacznie przewyższają ryzyko. Toksycznego uszkodzenia wątroby nie
obserwowano u kobiet otrzymujących
pojedynczą dawkę newirapiny podczas porodu jako leku zapobiegającego przeniesieniu zakażenia w okresie
okołoporodowym.6

Rozważania kliniczne i zalecenia
U kogo należy wykonywać badania
przesiewowe w kierunku zakażenia
HIV i jakie testy są dostępne
na potrzeby tych badań?
Wykrywanie zakażenia HIV jest ważną
i skuteczną strategią prewencji. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zaleca rutynowe
wykonywanie badań przesiewowych
w kierunku zakażenia HIV u kobiet
w wieku 19-64 lat, a także u kobiet
poza tym przedziałem wieku z czynni94

kami ryzyka, na przykładu u kobiet
w wieku poniżej 19 lat aktywnych
seksualnie lub stosujących dożylne
narkotyki.8 Mimo że Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
i ACOG zalecają, aby u kobiet w wieku rozrodczym wykonywać takie badania przesiewowe co najmniej raz
w życiu, nie uzgodniono stanowiska
precyzującego, jak często należy te badania powtarzać. ACOG zaleca, aby
ginekolodzy-położnicy dokonywali corocznej oceny czynników ryzyka zakażenia HIV u pacjentek i na tej
podstawie oceniali potrzebę wykonywania ponownych badań. Powtarzanie
badania w kierunku zakażenia HIV
należy proponować co najmniej raz
w roku kobietom z następującymi
czynnikami ryzyka:
 Stosowanie dożylnych narkotyków
 Posiadanie partnerów seksualnych
stosujących dożylne narkotyki lub
zakażonych HIV
 Uprawianie seksu za narkotyki lub
pieniądze
 Rozpoznanie innej choroby przenoszonej drogą płciową w ostatnim
roku
 Posiadanie więcej niż jednego partnera seksualnego od czasu ostatniego badania w kierunku zakażenia HIV
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Ginekolodzy-położnicy powinni również zachęcać kobiety i ich przyszłych
partnerów seksualnych do poddawania
się badaniom przed nawiązaniem nowego związku o charakterze seksualnym. Okresowe powtarzanie badań
można rozważać nawet w przypadku braku czynników ryzyka w zależności od oceny klinicznej, czynników
geograﬁcznych (np. zamieszkiwanie
w społeczności o dużej częstości występowania zakażenia HIV) oraz życzenia pacjentki. Niektóre pacjentki mogą
niekiedy nie ujawniać zachowań związanych z dużym ryzykiem bądź nie
przyznawać się do takich zachowań,
lub też nie postrzegać swoich zachowań jako związanych z dużym ryzykiem.
CDC ocenia, że około 21% osób
zakażonych HIV, które nie są tego
świadome, jest odpowiedzialnych
za 54% przypadków przeniesienia
zakażenia na kolejne osoby.9 Szacuje
się, że informowanie zakażonych
osób, które nie zdają sobie z tego
sprawy, że są nosicielami HIV, mogłoby zmniejszyć o ponad 30% liczbę nowych przypadków chorób
przenoszonych drogą płciową.10 Badania w kierunku zakażenia HIV są
skuteczną interwencją prewencyjną
po części dlatego, że znajomość własnego statusu serologicznego może
prowadzić do zmian w zachowaniu.
W metaanalizie oszacowano, że liczba przypadków stosunków analnych
lub dopochwowych odbywanych bez
zabezpieczenia z seronegatywnymi
partnerami przez osoby zakażone
HIV, które wiedziały o zakażeniu,
zmniejszyła się o 68% w porównaniu
z osobami, które nie zdawały sobie
sprawy z nosicielstwa.11 Ponadto poznanie swojego statusu serologicznego wkrótce po konwersji stwarza
więcej możliwości leczenia, które
może znacznie wydłużyć życie i potencjalnie ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia przez zmniejszenie
stopnia wiremii. W 2006 roku, aż
u 36% osób chorych na AIDS rozpoznanie ustalono w ciągu roku od
pierwszego dodatniego wyniku badania w kierunku HIV, co dowodzi straconych możliwości wcześniejszego
rozpoznania i leczenia.1
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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Ze względu na niedostateczne wykrywanie zakażenia HIV oraz potencjalne korzyści ze zwiększenia liczby
osób znających swój status serologiczny w tym zakresie, w 2006 roku CDC
zmodyﬁkowało własne zalecenia dotyczące badań w kierunku zakażenia
HIV. CDC zaleca obecnie rutynowe
dobrowolne przesiewowe badania
w kierunku zakażenia HIV jako normalny element praktyki klinicznej.12
Z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo stanowe, nie są już
uważane za niezbędne ani poradnictwo w zakresie prewencji, ani oddzielna pisemna zgoda. Ponieważ przepisy
stanowe stale się zmieniają, klinicyści
powinni poznać lokalnie obowiązujące prawo (w Stanach Zjednoczonych
przydatnym źródłem w tej kwestii jest
Compendium of State HIV Testing
Laws, które można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.nccc.ucsf.
edu/consultation_library/state_hiv_
testing_laws). Jeżeli poradnictwo i pisemna zgoda nie są wymagane, należy informować pacjentów, że takie
badanie zostanie przeprowadzone,
chyba że pacjent nie wyrazi na nie zgody (badania przesiewowe z możliwością
rezygnacji, opt-out screening). Monitorowanie prowadzone przez CDC
w latach 2004-2007 wykazało zwiększenie liczby rozpoznań zakażenia HIV
o 15%, co prawdopodobnie częściowo
wynika właśnie z tej zmiany zaleceń CDC dotyczących badań przesiewowych.1 Wykazano, że u pacjentów,
którzy początkowo nie chcieli poddać
się badaniu, krótka porada zwiększa
akceptację badań w kierunku zakażenia HIV.13
Testy diagnostyczne w kierunku zakażenia HIV opierają się na wykrywaniu przeciwciał przeciwko różnym
białkom wirusa albo bezpośrednim
wykrywaniu całego wirusa lub jego
składowych (takich jak RNA). W przypadku wykrywania przeciwciał najpierw wykonuje się czuły test
przesiewowy (np. badanie metodą immunoenzymatyczną lub szybki test),
zwykle w próbce krwi. Dodatni wynik
testu przesiewowego wymaga następnie przeprowadzenia testu potwierdzającego, takiego jak Western blot
lub test immunoﬂuorescencyjny. Połąwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

czenie metody immunoenzymatycznej
i Western blot jest najstarszym łatwo
dostępnym testem diagnostycznym
w kierunku zakażenia HIV. Kiedy test
ten wykonuje się po serokonwersji
(następującej zwykle po 6-8 tygodniach od zakażenia HIV), charakteryzuje się dużą czułością, wynoszącą
99,3-99,7%, oraz dużą swoistością,
wynoszącą 99,7%.14 Dostępne są również testy diagnostyczne w kierunku
zakażenia HIV wykonywane w próbkach śliny i moczu, ale ich wyniki
wymagają potwierdzenia metodą Western blot lub techniką immunoﬂuorescencyjną.
Przeprowadzenie standardowych
testów wykrywających przeciwciała
może zająć nawet tydzień lub dłużej
i w rezultacie wiele osób zakażonych
HIV nie zgłasza się po wynik i wypada
z obserwacji.15 Szybkie testy wykrywające zakażenie HIV mają potencjalne zalety w postaci zmniejszenia
kosztów oraz zwiększenia liczby pacjentów, którzy otrzymują wynik.16,17
Testy te są szczególnie przydatne
w miejscach, do których pacjenci mogą często nie wrócić, aby dowiedzieć
się o wyniku (np. szpitalne izby przyjęć
i przychodnie prowadzące doraźne leczenie w nagłych przypadkach), a także w sytuacjach, w których dodatni
wynik testu prowadzi do natychmiastowego działania (np. podczas porodu lub po ekspozycji zawodowej).18
Obecnie w praktyce klinicznej dostępnych jest sześć szybkich testów
dopuszczonych do użytku przez FDA,
z których cztery uzyskały zwolnienie
z konieczności spełnienia wymogów
nakładanych przez standardy Clinical
Laboratory Improvement Amendments (CLIA). Czułość i swoistość dostępnych testów zwykle przekracza
99%. Tylko jeden test został zarejestrowany do stosowania w wydzielinie
z jamy ustnej. Szybkie testy traktuje
się jak przesiewowe testy wykrywające przeciwciała, a dodatni wynik wymaga potwierdzającego badania metodą
Western blot lub immunoﬂuorescencyjną. W sytuacjach, w których konieczne
jest pilne działanie, na przykład po
ekspozycji zawodowej lub w celu zapobiegania przeniesieniu zakażenia
podczas porodu, decyzje powinny być

podejmowane na podstawie dodatniego wyniku testu przesiewowego.
U pacjentek z dodatnim wynikiem
szybkiego testu i ujemnym lub nieokreślonym wynikiem testu potwierdzającego należy po 4 tygodniach
wykonać kolejny test potwierdzający.
Ginekolodzy powinni brać pod uwagę rozpoznanie ostrego zakażenia HIV
u pacjentek, u których występuje
wskazujący na to zespół kliniczny, nawet jeśli pacjentka zaprzecza zachowaniom ryzykownym. Ocenia się, że
u 40-90% chorych z ostrym zakażeniem HIV występuje gorączka, powiększenie
węzłów
chłonnych,
zapalenie gardła, wysypka skórna, bóle mięśniowe lub stawowe oraz inne
objawy. Jeżeli podejrzewa się ostry zespół retrowirusowy, w celu ustalenia
rozpoznania należy wykonać test wykrywający RNA HIV w osoczu w połączeniu z oznaczeniem przeciwciał
przeciwko HIV. Słabo dodatni wynik
testu wykrywającego RNA HIV (mniej
niż 10 000 kopii w ml) może być wynikiem fałszywie dodatnim, ponieważ
w ostrej fazie zakażenia ilość RNA HIV
jest zwykle duża (ponad 100 000 kopii
w ml) i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przeniesienia zakażenia zarówno w okresie okołoporodowym, jak
i drogą kontaktów seksualnych.
Czy zalecenia dotyczące
przesiewowego wykrywania raka
szyjki macicy i leczenia dysplazji są
inne u kobiet zakażonych HIV?
U kobiet zakażonych HIV istnieje
zwiększone ryzyko zakażenia ludzkim
wirusem brodawczaka (HPV), w tym
typami dużego ryzyka onkologicznego)
oraz wystąpienia śródnabłonkowej
neoplazji szyjki macicy (cervical intraepithelial neoplasia, CIN).19-20 Zakażenie HIV zwiększa zapadalność,
częstość występowania oraz utrzymywanie się zakażeń HPV, w tym typami
dużego ryzyka, a ryzyko to narasta
wraz z nasilaniem się immunosupresji
(tj. zmniejszaniem się liczby komórek
CD4 i zwiększaniem wiremii).19,21-23
Wśród kobiet poddawanych systematycznym badaniom przesiewowym
i zalecanemu leczeniu częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy u zakażonych HIV nie jest większa
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niż wśród niezakażonych.24,25 U kobiet zakażonych HIV powinno się
wykonywać badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy dwukrotnie
w ciągu pierwszego roku po rozpoznaniu zakażenia, a następnie raz do
roku.26,27
Optymalne leczenie kobiet zakażonych HIV, u których wynik badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy
jest nieprawidłowy, pozostaje niejasne. Dotyczy to szczególnie kobiet
z nietypowymi komórkami płaskonabłonkowymi o nieokreślonym znaczeniu (atypical squamous cells of
undetermined signiﬁcance, ACS-US)
oraz śródnabłonkowymi zmianami
dysplastycznymi małego stopnia (low-grade squamous intraepithelial lesion, LSIL). W wytycznych American
Society of Colposcopy and Cervical Pathology z 2006 roku opowiedziano się
za podobnymi schematami leczenia
ACS-US (w tym możliwością retrospektywnego wykrywania typów HPV
dużego ryzyka w celu selekcji pacjentek) i LSIL niezależnie od statusu
pod względem zakażenia HIV.28
W nowszych wytycznych CDC, mimo że
są oparte na ograniczonych i sprzecznych danych dotyczących przydatności
testów w kierunku zakażenia HPV u kobiet z ASC-US HIV dodatnich, zalecono
rutynową kolposkopię u kobiet zakażonych HIV, u których stwierdza się
ASC-US lub bardziej zaawansowane
nieprawidłowości.27 W dwóch prospektywnych badaniach, którymi objęto kobiety z ASC-US zakażone HIV,
zakażenie onkogennym HPV stwierdzono u około 30%, co przemawia
za celowością wykonywania testów
w kierunku zakażenia HPV w tej populacji, jeśli nie zostanie podważona
wysoka czułość tych testów.29,30 W jednym badaniu stwierdzono jednak, że
czułość testów w kierunku zakażenia
HPV, jako metody wykrywania CIN
stopnia 2 lub wyższego, wynosi 100%,30 natomiast w innym stwierdzono, że testy w kierunku zakażenia
HPV mają niewystarczającą czułość
(50%) jako metoda wykrywania CIN
wysokiego stopnia.29 Testy w kierunku
zakażenia HPV nie odgrywają obecnie
roli w selekcji kobiet zakażonych HIV,
u których wynik badania cytologiczne96

go jest nieprawidłowy, a także podczas dalszej obserwacji po leczeniu
CIN.
Pozostaje niejasne, czy u kobiet zakażonych HIV z niewielkimi nieprawidłowościami cytologicznymi istnieje
podobne, czy też zwiększone ryzyko
kliniczne rozwoju choroby nowotworowej w porównaniu z niezakażoną
populacją. W badaniu populacyjnym,
obejmującym kobiety z ASC-US i LSIL
zakażone lub nie HIV, prawdopodobieństwo CIN stopnia 2 lub wyższego
w biopsji było w obu grupach takie
samo.31 U kobiet zakażonych HIV
z ASC-US i LSIL, ale bez histologicznych cech CIN wysokiego stopnia, bezwzględne ryzyko progresji do CIN 2
lub wyższego jest małe (w przybliżeniu
12%).32 W kohorcie kobiet zakażonych
HIV wykazano również małą częstość
progresji CIN 1 do bardziej zaawansowanej postaci choroby.33 U kobiet
zakażonych HIV z niewielkimi nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym, zadowalającym wynikiem
kolposkopii oraz bez histologicznych
cech CIN wysokiego stopnia zaleca
się ponowne badanie cytologiczne po
6 i 12 miesiącach.28
U nieciężarnych kobiet w wieku
21 lat lub starszych w przypadku histologicznego rozpoznania CIN 2 lub 3
oraz zadowalającego wyniku kolposkopii, niezależnie od statusu HIV, dopuszczalnymi metodami leczenia są
zarówno metody polegające na wycięciu zmiany, jak i techniki destrukcyjne.28 Wydaje się, że u kobiet
zakażonych HIV istnieje większe
prawdopodobieństwo utrzymywania
się lub nawrotu choroby po leczeniu.
Ze zwiększonym prawdopodobieństwem niepowodzenia leczenia wśród
kobiet zakażonych HIV wiązano zajęcie gruczołów wewnątrzszyjkowych
oraz obecność tkanki nowotworowej
na granicy wyciętego fragmentu,34
chociaż takich zależności nie obserwowano we wszystkich badaniach.35
Ogólnie wykazano, że resekcja skutecznie zapobiega progresji do inwazyjnego raka szyjki macicy, chociaż
u niektórych pacjentek konieczne może być powtórzenie zabiegu.36,37 Mimo
zwiększonej częstości występowania
nawrotów po wycięciu lub ablacji
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większość niepowodzeń leczenia i nawrotów wiązała się z chorobą o niskim
stopniu zaawansowania, co może łączyć się z nowymi zakażeniami HPV.38
Zaleca się dalszą obserwację obejmującą tylko badania cytologiczne rozmazu z szyjki lub badania cytologiczne
w połączeniu z kolposkopią w odstępach 6-miesięcznych w pierwszym roku po leczeniu.27,29 Chociaż inną
możliwością są badania w kierunku
zakażenia HPV po 6-12 miesiącach,
takie postępowanie w tej sytuacji nie
jest rekomendowane przez CDC.27,28
Ze względu na ogromny wzrost ilości
wirusów HIV uwalnianych z dróg rodnych w ciągu 2-4 tygodni po leczeniu
CIN należy zwracać uwagę na konieczność powstrzymywania się od
stosunków dopochwowych do czasu
całkowitego wygojenia się rany.39
Kobiety zakażone HIV, zwłaszcza
z cechami CIN znacznego stopnia
przed histerektomią lub w momencie
jej wykonywania, są bardziej narażone na późniejsze wystąpienie nieprawidłowości cytologicznych w pochwie
w porównaniu z populacją ogólną.40
U kobiet zakażonych HIV z CIN 2 lub
wyższym, u których wykonuje się histerektomię, uzasadniony jest dalszy
nadzór cytologiczny. Należy podkreślić, że wśród kobiet zakażonych HIV
częściej obserwuje się występowanie
nowotworów anogenitalnych (w tym
nie tylko pochwy, ale również sromu
i okolicy okołoodbytniczej).41,42 Należy
więc zwracać baczną uwagę na te obszary u wszystkich kobiet zakażonych
HIV, które ocenia się z powodu nieprawidłowości cytologicznych w obrębie
szyjki macicy lub pochwy. Kobiety
zakażone HIV są również bardziej
narażone na znacznego stopnia śródnabłonkową neoplazję odbytu oraz raka odbytu w porównaniu z populacją
ogólną.27 Nawet w przypadku stosowania HAART znacznego stopnia
śródnabłonkową neoplazję odbytu
stwierdzono w dużym badaniu prospektywnym u 9% kobiet zakażonych
HIV.43 Chociaż wykazano, że przesiewowe badanie cytologiczne wymazu
z odbytu wykonywane co 2-3 lata wydłuża oczekiwaną długość życia i jest
efektywne kosztowo u homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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niezakażonych HIV, korzyści ze stosowania tej metody u kobiet pozostają
niejasne.44 Kobiety zakażone HIV należy rutynowo pytać o objawy z rejonu odbytu, takie jak krwawienie lub
ból. Oglądanie okolicy odbytu oraz badanie odbytnicy palcem może ułatwiać wykrycie raka odbytu. Należy
rozważyć badanie cytologiczne wymazu z odbytu, jeżeli istnieją możliwości
oceny i leczenia stwierdzonych nieprawidłowości, optymalnie anoskopię
o wysokiej rozdzielczości.45 Konieczna
może być ponadto biopsja nietypowo
wyglądających lub niereagujących na
leczenie brodawek narządów płciowych w celu wykluczenia zmian
przedinwazyjnych lub inwazyjnych,
ponieważ rak płaskonabłonkowy powstający w obrębie brodawek narządów płciowych lub przybierający
podobną do nich postać jest częstszy
wśród osób z immunosupresją.
Mimo że wśród nastolatek zakażonych HIV częstość występowania dysplazji szyjki macicy jest większa niż
wśród osób niezakażonych,46-48 wydaje się, że występowanie bardziej
zaawansowanych nieprawidłowości
(zarówno śródnabłonkowych zmian
dysplastycznych wysokiego stopnia
[high-grade squamous intraepithelial
lesion, HSIL], jak i CIN 2 lub 3) spotyka się rzadziej.46 W tej populacji
zaleca się więc kontrolne badania cytologiczne dwukrotnie w pierwszym
roku od rozpoznania, a następnie raz
w roku, a pacjentki z wszelkimi nieprawidłowościami cytologicznymi innymi niż ACS-US należy kierować
na kolposkopię.27,49 Nastolatki z ASC-US można monitorować, powtarzając
tylko badania cytologiczne lub kierując je na kolposkopię.
Jeszcze innym problemem u nastolatek zakażonych HIV, z których istotny odsetek ulega zakażeniu w okresie
okołoporodowym, jest stosowanie
szczepionki przeciwko zakażeniu HPV.
Mimo że uzyskano dane wskazujące
na bezpieczeństwo stosowania szczepionki czterowalentnej u dzieci zakażonych HIV, na razie nie wykazano
skuteczności dostępnych szczepionek
przeciwko HPV u kobiet lub dziewcząt
zakażonych HIV.50 Zakażenia HIV nie
uważa się za przeciwwskazanie do powww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

dania szczepionki, a zalecenia CDC
dotyczące szczepień dzieci i nastolatek przeciwko HPV powinny być przestrzegane zarówno w populacji zakażonej, jak i niezakażonej HIV.27,51,52
Czy rozpoznawanie i leczenie
bakteryjnych zakażeń pochwy oraz
drożdżycy sromu i pochwy u kobiet
zakażonych HIV jest inne niż u kobiet
niezakażonych?
W Women’s Interagency HIV Study,
sponsorowanym przez National Institutes of Health, stwierdzono podobną
częstość występowania bakteryjnych
zakażeń pochwy, wykrywanych za pomocą barwienia metodą Grama,
wśród kobiet zakażonych i niezakażonych HIV.53 W przekrojowym badaniu
dotyczącym częstości występowania
bakteryjnych zakażeń pochwy wśród
kobiet uczestniczących w sponsorowanym przez CDC badaniu HIV Epidemiology Research Study (HERS)
wykazano częstsze występowanie
bakteryjnych zakażeń pochwy, wykrywanych za pomocą barwienia metodą
Grama, wśród kobiet zakażonych HIV
(47% kobiet), ale posługując się tylko
kryteriami klinicznymi nie uzyskano
takich wyników.
Wśród kobiet zakażonych HIV stosowanie leków antyretrowirusowych
wiązało się z rzadszym występowaniem bakteryjnego zapalenia pochwy
niż w sytuacji niestosowania tych leków.54 W prospektywnej analizie tej
samej kohorty stwierdzono częstsze
występowanie bakteryjnego zapalenia
pochwy, ale uważa się, że te rezultaty
wynikają głównie z częstszego utrzymywania się, a nie występowania (tj.
większej zapadalności) zakażeń. Dotyczyło to zwłaszcza kobiet zakażonych
HIV, u których liczba komórek CD4
była mniejsza niż 200 w mm3.55 Schematy leczenia bakteryjnego zapalenia
pochwy u kobiet zakażonych HIV są
takie same jak u kobiet niezakażonych.
Kolonizacja pochwy przez Candida albicans oraz drożdżyca sromu
i pochwy częściej występują u kobiet
zakażonych HIV niż wśród niezakażonych.53,56 Prospektywna analiza kohorty HERS ujawniła, że znaczną część tej
różnicy można przypisywać immuno-

supresji: częstość występowania drożdżycy sromu i pochwy wśród kobiet
zakażonych HIV z zachowaną sprawnością układu immunologicznego
(liczba komórek CD4 powyżej 500
w mm3) była podobna jak wśród kobiet niezakażonych. U tych pierwszych
stwierdzono jednak związek między
rosnącą częstością kolonizacji przez
drożdże oraz drożdżycy sromu i pochwy a zmniejszającą się liczbą komórek CD4.57,58 W tym samym badaniu
wykazano również, że chociaż drożdżyca sromu i pochwy u kobiet zakażonych HIV występowała częściej
i utrzymywała się przez dłuższy czas,
to ciężkość zakażeń nie była większa.
U kobiet zakażonych HIV z zachowaną sprawną czynnością układu immunologicznego leczenie drożdżycy
sromu i pochwy jest podobne jak u kobiet niezakażonych.59 Biorąc jednak
pod uwagę dłuższe utrzymywanie się
objawowej drożdżycy wśród kobiet
zakażonych HIV, zaleca się, aby miejscowe leczenie stosować przez co najmniej 7 dni, a ﬂukonazol może być
skuteczniejszy, jeśli podaje się sekwencyjnie dwie dawki 150 mg w odstępie
3 dni.60 Wykazano, że długoterminowe proﬁlaktyczne podawanie ﬂukonazolu w dawce 200 mg tygodniowo
skutecznie ogranicza kolonizację przez
Candida albicans oraz występowanie
objawowej drożdżycy sromu i pochwy
u kobiet zakażonych HIV, ale takiego
postępowania nie zaleca się jako rutynowej prewencji pierwotnej u tych
kobiet, a jedynie w przypadku nawracającej drożdżycy sromu i pochwy.59,61
Czy rozpoznawanie i leczenie chorób
przenoszonych drogą płciową
u kobiet zakażonych HIV jest inne niż
u kobiet niezakażonych?
Status serologiczny w kierunku HIV
nie wpływa, z nielicznymi wyjątkami,
na częstość występowania i leczenie
chorób przenoszonych drogą płciową
(sexually transmitted infection, STI).
Natomiast obecność STI, zwłaszcza
w postaciach z owrzodzeniami, nasila uwalnianie HIV, co może zwiększać ryzyko przeniesienia tego
zakażenia na partnerów seksualnych.62,63 Z tego powodu choroby
przenoszone drogą płciową u kobiet
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zakażonych HIV powinny być leczone
intensywnie. CDC zaleca coroczne
badania przesiewowe w kierunku dających się wyleczyć STI (np. kiła, rzeżączka i zakażenia chlamydiami)
u aktywnych seksualnie kobiet zakażonych HIV, a częstotliwość takich
badań przesiewowych powinna być
większa, jeśli wskazują na to objawy
lub zachowania ryzykowne.59
W dużych badaniach kohortowych
nie wykazano istotnych różnic w częstości występowania zakażeń chlamydiami, rzeżączki, rzęsistkowicy oraz
kiły w zależności od statusu serologicznego pod względem zakażenia
HIV.64,65 Zakażenia chlamydiami, rzeżączkę oraz rzęsistkowicę u kobiet zakażonych HIV rozpoznaje się i leczy,
posługując się takimi sami kryteriami
diagnostycznymi i schematami leczenia jak u kobiet niezakażonych HIV.
Zalecenia CDC dotyczące leczenia
zapalnych chorób miednicy nie różnią
się w zależności od statusu zakażenia
HIV. Kwestia, czy leczenie zapalnych
chorób miednicy u kobiet zakażonych
HIV, u których czynność układu immunologicznego jest upośledzona,
wymaga bardziej intensywnych interwencji, takich jak hospitalizacja lub
pozajelitowe podawanie leków przeciwko drobnoustrojom, nie była przedmiotem odpowiedniej oceny.59 Niektóre
badania wskazują, że u kobiet zakażonych HIV mogą początkowo występować bardziej nasilone objawy, częściej
powstają ropnie jajowodów i jajników
lub konieczne jest dłuższe leczenie
szpitalne, ale ogólna odpowiedź na
standardowe leczenie wśród kobiet
zakażonych lub niezakażonych HIV
jest taka sama.66-68
Ogólnie postępowanie w leczeniu
kiły u kobiet zakażonych HIV jest takie
samo jak u pacjentek niezakażonych.
Mimo że pojawiły się doniesienia
o nietypowych odpowiedziach serologicznych u osób zakażonych HIV,
u których stwierdzono kiłę, to spotyka
się je rzadko. Testy serologiczne służące do rozpoznawania kiły zarówno
swoiste dla antygenów krętka bladego (Treponema pallidum), jak i nieswoiste (reaginowe), mogą być
interpretowane w zwykły sposób
u większości chorych jednocześnie za98

każonych krętkiem bladym i HIV.59
Wykazano, że status serologiczny
w kierunku HIV nieznacznie wpływa
na objawy kliniczne kiły pierwszoi drugorzędowej. W porównaniu z osobami niezakażonymi HIV u pacjentek
z kiłą pierwszorzędową zakażonych
HIV bardziej prawdopodobne jest
wystąpienie mnogich owrzodzeń,
a u pacjentek z kiłą drugorzędową zakażonych HIV częściej występują
współistniejące owrzodzenia narządów płciowych.69 Chociaż niektóre badania nie wykazały wpływu statusu
serologicznego zakażenia HIV na skuteczność leczenia kiły,70 w innych badaniach stwierdzono istotnie większą
częstość niepowodzeń leczenia lub
dłuższą medianę czasu do uzyskania
skutecznej odpowiedzi serologicznej
u zakażonych HIV.71,72 Mimo że osoby
zakażone HIV mogą być bardziej zagrożone powikłaniami neurologicznymi, a częstość niepowodzeń leczenia
w przypadku zalecanych schematów
terapii może być u nich większa, nie
wykazano, aby jakikolwiek sposób
leczenia kiły skuteczniej zapobiegał
kile ośrodkowego układu nerwowego
u zakażonych HIV niż schematy leczenia zalecane u osób niezakażonych HIV.73
Zakażenia wirusem opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2), stanowiące
najczęstszą przyczynę owrzodzeń narządów płciowych, częściej występują
u osób zakażonych HIV: w przybliżeniu 70% tych osób jest jednocześnie
zakażonych HSV-2.74 Coraz więcej danych epidemiologicznych wskazuje, że
zakażenie HSV-2 sprzyja nabywaniu
i przenoszeniu HIV, a także przyspiesza
progresję zakażenia HIV.75 Zakażenie
HIV zwiększa z kolei częstość występowania, ciężkość i czas trwania klinicznej reaktywacji zakażenia HSV-2,
a także występowania subklinicznych
zakażeń. Mimo że HAART zmniejsza
ciężkość i częstość występowania objawowej opryszczki narządów płciowych, u kobiet zakażonych HIV
występuje relatywnie więcej owrzodzeń narządów płciowych, a wśród
otrzymujących leczenie antyretrowirusowe często nadal dochodzi do subklinicznego uwalniania wirusa.76,77
Supresyjne lub epizodyczne leczenie
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doustnymi lekami przeciwwirusowymi u kobiet zakażonych oboma
wirusami skutecznie ogranicza występowanie owrzodzeń narządów płciowych, uwalnianie HSV-2 i HIV
z narządów płciowych oraz liczbę wirusów HIV w osoczu.78-83 Leczenie
zakażenia HSV-2 w sytuacji współistniejącego zakażenia HIV-1 często
wymaga dłuższego leczenia oraz podawania większych dawek leków
przeciwwirusowych. Zalecenia dotyczące leczenia supresyjnego i epizodycznego można znaleźć w wytycznych CDC dotyczących STI.59
Jak zauważono uprzednio, u kobiet
zakażonych HIV istnieje większe
prawdopodobieństwo jednoczesnego
zakażenia HPV. To współistnienie zakażeń objawia się w dolnych częściach
układu rozrodczego częstszą zapadalnością i występowaniem brodawek
narządów płciowych w porównaniu
z kobietami niezakażonymi HIV.41,84
Chociaż metody leczenia brodawek
zewnętrznych narządów płciowych
w przypadku zakażenia HIV są takie
same jak w innych sytuacjach, u osób
z upośledzoną czynnością układu immunologicznego z powodu zakażenia
HIV mogą występować większe lub
liczniejsze brodawki, chorzy mogą gorzej odpowiadać na leczenie brodawek
niż osoby ze sprawnie funkcjonującym
układem immunologicznym, częściej
mogą też po leczeniu występować nawroty.84,85
Czy leczenie zaburzeń
miesiączkowania u kobiet
zakażonych HIV jest inne
niż u kobiet niezakażonych?
U kobiet zakażonych HIV ocena i leczenie zaburzeń miesiączkowania
powinny być takie same jak u niezakażonych. Mimo że kobiety zakażone
HIV często zgłaszają zaburzenia miesiączkowania, rola tego zakażenia
i związanego z tym upośledzenia
czynności układu immunologicznego
w zaburzeniach miesiączkowania jest
niejasna. W niektórych badaniach
wśród kobiet zakażonych HIV stwierdzano częstsze występowanie braku
miesiączki i nieregularne cykle miesiączkowe.86,87 Status serologiczny
w kierunku HIV nie wykazywał związwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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ku z zaburzeniami miesiączkowania,
kiedy w analizie uwzględniono wiek,
pochodzenie etniczne, wskaźnik masy
ciała, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, stosowanie narkotyków oraz
liczbę przebytych ciąż. Wśród kobiet
zakażonych HIV stosowanie HAART
oraz większa liczba komórek CD4 wiązały się z mniejszym prawdopodobieństwem występowania zaburzeń
miesiączkowania.88 U kobiet z bardziej
nasilonym upośledzeniem czynności
układu immunologicznego (liczba komórek CD4 poniżej 200 w mm3) uzyskano dane wskazujące na częstsze
występowanie długich (powyżej 90 dni)
lub krótkich (poniżej 18 dni) cykli.89
W przypadku zakażenia HIV zaburzenia miesiączkowania mogą być związane z innymi czynnikami, takimi jak
zmniejszenie masy ciała, występowanie innych przewlekłych chorób, nadużywanie narkotyków lub stosowanie
leków psychotropowych.90
Czy rozpoznawanie i leczenie
objawów menopauzy u kobiet
zakażonych HIV jest inne niż
u niezakażonych?
Ponieważ oczekiwana długość życia
kobiet zakażonych HIV się wydłuża,
coraz więcej takich kobiet doświadcza zmian związanych z menopauzą.
Chociaż dane dotyczące wpływu zakażenia HIV na wiek wystąpienia menopauzy nie są jednoznaczne, na
podstawie przeprowadzonych badań
można sądzić, że u kobiet zakażonych
HIV menopauza występuje średnio
o 3-4 lata wcześniej niż u niezakażonych.91 Wiele różnych czynników
związanych z wcześniejszą menopauzą,
w tym palenie tytoniu, nadużywanie
narkotyków, rasa afroamerykańska,
gorsza sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz relatywnie mała masa ciała,
występuje często u kobiet zakażonych
HIV i może tłumaczyć występowanie
menopauzy w tej grupie w młodszym
wieku.92 Dane z początku obserwacji
w prospektywnym badaniu wykazały,
że zakażenie HIV i immunosupresja
wiązały się z młodszym wiekiem wystąpienia menopauzy.93 W kohorcie
ocenianej w Women’s Interagency
HIV Study wiek w momencie wystąpienia menopauzy nie zależał od zakawww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

żenia HIV, natomiast długotrwałe
ustanie krwawień miesięcznych (na
więcej niż 12 miesięcy) częściej obserwowano u kobiet zakażonych HIV niż
u niezakażonych. U około połowy kobiet zakażonych HIV, u których doszło
do długotrwałego ustania krwawień
miesięcznych, stężenie hormonu folikulotropowego w surowicy niekoniecznie wskazywało na menopauzę,
a prawdopodobieństwo długotrwałego braku krwawień miesięcznych bez
niewydolności jajników było u tych kobiet ponad trzy razy większe niż u niezakażonych.94
Stwierdzono, że mała gęstość mineralna kości u zbliżających się do menopauzy kobiet zakażonych HIV jest
częstsza niż wśród kobiet niezakażonych.95 Nawet wśród kobiet z prawidłową gęstością mineralną kości
w populacyjnym badaniu kliniczno-kontrolnym stwierdzono, że u zakażonych HIV istotnie częściej występowały złamania osteoporotyczne niż
w grupie kontrolnej.96 Nie ma danych
na temat leczenia osteoporozy u kobiet zakażonych HIV. Można zaproponować standardowe środki stosowane
w leczeniu i prewencji, w tym zwiększenie aktywności ﬁzycznej, zaprzestanie palenia tytoniu oraz przyjmowanie
suplementów wapnia i witaminy D.
Małe badania potwierdzają korzyści
i bezpieczeństwo leczenia alendronianem u osób zakażonych HIV.97
Co należy doradzać kobietom
zakażonym HIV w kwestii
zapobiegania przeniesieniu
zakażenia?
Najskuteczniejszą metodą unikania
przeniesienia zakażenia HIV drogą
kontaktów seksualnych jest abstynencja seksualna (lub, w przypadku kobiet niezakażonych HIV, ograniczenie
kontaktów seksualnych do wzajemnie
monogamicznego, niezakażonego partnera). Metaanaliza wykazała, że stałe
stosowanie prezerwatyw dla mężczyzn zmniejsza o 80% ryzyko przeniesienia zakażenia HIV w obrębie par
różniących się statusem serologicznym (tj. jeden partner zarażony, a drugi nie) i dlatego należy zalecać
stosowanie tej metody w celu zapobiegania przenoszeniu zakażenia HIV,

a także innych chorób przenoszonych
drogą płciową.98 Stosowanie prezerwatyw powinno być również propagowane jako uzupełniająca metoda
zmniejszania ryzyka przeniesienia zakażenia HIV u kobiet stosujących inne
metody antykoncepcji. Na razie nie
wykazano skuteczności prezerwatyw
dla kobiet jako środka zmniejszającego
ryzyko przeniesienia zakażenia HIV.99
Badania laboratoryjne wskazują, że
prezerwatywy dla kobiet są skuteczną
barierą mechaniczną dla wirusów,
w tym HIV.100 Przeprowadzono jednak
niewiele badań klinicznych, w których
oceniano skuteczność prezerwatyw
dla kobiet jako środka chroniącego
przed STI, w tym zakażenia HIV.101
Mimo że takie sytuacje są rzadko
opisywane, istnieje możliwość, że
utrzymywanie kontaktów seksualnych
z partnerem, u którego wiremia jest
zwiększona, może niekorzystnie wpłynąć na wiremię u chorego otrzymującego HAART, prowadząc niekiedy
do nadkażenia. Parom, w których oboje są zakażeni HIV, należy więc doradzać stosowanie prezerwatyw w celu
zmniejszenia ryzyka nadkażenia.
Dopochwowe środki plemnikobójcze zawierające nonoksynol-9 nie są
skuteczne w zapobieganiu zakażeniom HIV, a nawet mogą zwiększać
ryzyko przeniesienia tego zakażenia
wtórnie do uszkodzeń nabłonka narządów płciowych wynikających ze
stosowaniem tych środków.102 U kobiet zakażonych HIV należy przesiewowo wykrywać i leczyć zakażenia
narządów płciowych, ponieważ
w wielu badaniach wykazano, że
owrzodzenia narządów płciowych, zakażenia szyjki macicy oraz pochwy
zwiększają uwalnianie wirusa do
kobiecych dróg rodnych, a skuteczne
leczenie je zmniejsza.103 W badaniu
obserwacyjnym stwierdzono, że
HAART zmniejsza nawet o 80% ryzyko przeniesienia zakażenia HIV podczas kontaktów heteroseksualnych
w przypadku par różniących się statusem serologicznym.104 Ponieważ jednak można wykryć HIV w nasieniu,
wydzielinie z odbytu, wydzielinie z kobiecych dróg rodnych oraz w gardle
zakażonych HIV, u których wiremia
jest niewykrywalna, a stałe zmniej-
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TABELA 1

Podsumowanie klasyﬁkacji ryzyka w odniesieniu do stosowania metod antykoncepcji hormonalnej i wkładek
wewnątrzmacicznych
Stan

Złożona
antykoncepcja
hormonalna:
doustna, plastry
i krążki

Tabletki
zawierające
tylko
progesteron

DMPA

Implanty

IUD zawierająca
IUD zawierająca
lewonorgestrel
miedź
Początek Kontynuacja Początek Kontynuacja

HIV i AIDS
Duże ryzyko zakażenia HIV
1
1
1
1
Zakażenie HIV
1
1
1
1
AIDS
1
1
1
1
Dobry stan kliniczny podczas Jeśli pacjentka otrzymuje leczenie antyretrowirusowe,
leczenia antyretrowirusowego patrz część dotycząca leczenia antyretrowirusowego

2
2
3
2

2
2
2
2

2
2
3
2

2
2
2
2

Leczenie antyretrowirusowe
Nukleozydowe inhibitory
1
odwrotnej transkryptazy
Nienukleozydowe inhibitory 2
odwrotnej transkryptazy
Inhibitory proteazy
3
w połączeniu z rytonawirem

1

1

1

2/3

2

2/3

2

2

1

2

2/3

2

2/3

2

3

1

2

2/3

2

2/3

2

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności, DMPA – octan medroksyprogesteronu w postaci depot, HIV – ludzki wirus niedoboru odporności, IUD – wkładka wewnątrzmaciczna.
Kategorie dopuszczalności medycznej w odniesieniu do stosowania środków antykoncepcyjnych
1 – Stan, który nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami stosowania danej metody antykoncepcji
2 – Stan, dla którego zalety stosowania danej metody zasadniczo przewyższają teoretyczne lub udowodnione zagrożenia
3 –Stan, dla którego teoretyczne lub udowodnione zagrożenia zwykle przewyższają teoretyczne lub udowodnione zalety i zyski
4 – Stan, który stwarza niemożliwe do zaakceptowania zagrożenie zdrowotne, gdyby stosować daną metodę antykoncepcji
Źródło: Farr S, Folger SC, Paulen M, Tepper N, Whiteman M, Zapata L, et al. U. S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2010: zaadaptowane z World Health Organization
medical eligibility criteria for contraceptive use, 4th edition. Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), MMWR Recomm Rep 2010; 59 (RR-4): 1-86. Dostępne w Internecie pod adresem http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5904/pdf,

szanie ilości wirusa zależy od ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia antyretrowirusowego,
kobiety zakażone HIV należy informować, że mogą być źródłem zakażenia
nawet wtedy, kiedy w osoczu nie wykrywa się wirusa.105 Badania obserwacyjne wskazują, że proﬁlaktyka
antyretrowirusowa po ekspozycji może zmniejszać ryzyko zakażenia HIV,
jeśli rozpocznie się ją w ciągu 72 h
od kontaktu seksualnego z partnerem
zakażonym HIV.106
U kobiet zakażonych HIV klinicyści
powinni przesiewowo oceniać występowanie behawioralnych czynników
ryzyka przeniesienia tego zakażenia co
najmniej raz w roku lub częściej, jeżeli jest to uzasadnione (np. gdy u kobiety wystąpiło nowe STI).105 Dla różnych
populacji opracowano innowacyjne,
10 0

skuteczne interwencje (kładące nacisk
na teorię poznawczą oraz teorię płci
i władzy) w celu zmniejszenia ryzyka
podejmowanego przez osoby zakażone
HIV.107 Na przykład w próbie klinicznej
przeprowadzonej wśród heteroseksualnych osób niezakażonych HIV, które
były pacjentami przychodni leczenia
STI, stwierdzono, że dwie 20-minutowe sesje wspomaganego poradnictwa
(projekt RESPECT) prowadziły do
częstszego stosowania prezerwatyw
w ocenie samych pacjentów oraz
zmniejszenia zapadalności na STI
w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali jedynie informacje o charakterze
dydaktycznym.108 Podstawową zasadą
skutecznego poradnictwa zmniejszającego ryzyko jest indywidualizacja informacji przekazywanych pacjentom
w trakcie konsultacji. Zasadnicze zna-
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czenie dla zmniejszenia chorobowości
i umieralności z powodu zakażenia
HIV oraz AIDS mają interwencje behawioralne ukierunkowane na dorosłe
i dorastające kobiety ras innych niż
biała.2
Jakie metody antykoncepcji są
najskuteczniejsze u kobiet
zakażonych HIV, a jakie są u nich
przeciwwskazane?
Kobiety zakażone HIV wymagają bardzo skutecznej antykoncepcji, która
może być stosowana razem z HAART
(jeżeli takie leczenie jest wskazane),
wiąże się małym ryzykiem zarażenia
inną chorobą przenoszoną drogą płciową i nie zwiększa ryzyka przeniesienia
HIV na ich partnerów (tab. 1 i 2).
Antykoncepcja hormonalna jest
bezpieczna u kobiet zakażonych HIV.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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TABELA 2

Podsumowanie klasyﬁkacji ryzyka w odniesieniu do stosowania mechanicznych metod antykoncepcji
Metoda
Stan

Prezerwatywa

Środek
plemnikobójczy

Krążek
dopochwowy

Uwagi

Duże ryzyko zakażenia HIV

1

4

4

Zakażenie HIV

1

3

3

AIDS

1

3

3

Wielokrotne stosowanie oraz stosowanie
dużych dawek środka plemnikobójczego
nonoksynolu-9 wiązało się ze zwiększonym
ryzykiem zmian w obrębie narządów
płciowych, co może zwiększać ryzyko
zakażenia HIV.*
Stosowaniu kapturka naszyjkowego
przypisano kategorię 4 z powodu zastrzeżeń
dotyczących środka plemnikobójczego, a nie
samego krążka dopochwowego.
Stosowanie środków plemnikobójczych lub
krążków dopochwowych (w połączeniu ze
środkiem plemnikobójczym) może uszkadzać
błonę śluzową szyjki macicy, co może
zwiększać uwalnianie wirusa oraz ryzyko
przeniesienia HIV na niezakażonych
partnerów seksualnych.
Stosowanie środków plemnikobójczych lub
krążków dopochwowych (w połączeniu ze
środkiem plemnikobójczym) może uszkadzać
błonę śluzową szyjki macicy, co może
zwiększać uwalnianie wirusa oraz ryzyko
przeniesienia HIV na niezakażonych
partnerów seksualnych.

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności, HIV – ludzki wirus niedoboru odporności.
Kategorie dopuszczalności medycznej w odniesieniu do stosowania środków antykoncepcyjnych
1 – Stan, który nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami stosowania danej metody antykoncepcji
2 – Stan, dla którego zalety stosowania danej metody zasadniczo przeważają nad teoretycznymi lub udowodnionymi zagrożeniami
3 – Stan, dla którego teoretyczne lub udowodnione zagrożenia zwykle przeważają nad zaletami stosowania danej metody
4 – Stan, który stwarza niemożliwe do zaakceptowania zagrożenia zdrowotne, gdyby stosować daną metodę antykoncepcji
*Wilkinson D, Ramjee G, Tholandi M, Rutherford G. Nonoxynol-9 for preventing vaginal acquisition of HIV infection by women from men. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD003936. DOI: 10.1002/14651858. CD003936.
Źródło: Farr S, Folger SC, Paulen M, Tepper N, Whiteman M, Zapata L, et al. U. S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2010: zaadaptowane z World Health Organization
medical eligibility criteria for contraceptive use, 4th edition. Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), MMWR Recomm Rep 2010; 59 (RR-4): 1-86. Dostępne w Internecie pod adresem http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5904/pdf,

Bezpieczeństwo antykoncepcji hormonalnej u tych kobiet oceniono w dwóch
prospektywnych badaniach kohortowych. U kenijskich kobiet zakażonych
HIV, które po porodzie stosowały doustne środki antykoncepcyjne lub
octan medroksyprogesteronu we
wstrzyknięciach podskórnych w postaci depot (o długotrwałym uwalnianiu), nie stwierdzono różnic w wiremii,
i bezwzględnej liczbie komórek CD4 ani
wzrostu liczby komórek CD4 w porównaniu z kobietami, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej.109
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

W Women’s Interagency HIV Study u Amerykanek zakażonych HIV,
które stosowały antykoncepcję hormonalną (doustne środki antykoncepcyjne, octan medroksyprogesteronu w postaci depot lub implant
antykoncepcyjny uwalniający progestagen), stwierdzono podobne stężenie RNA HIV oraz niewielki wzrost
liczby komórek CD w porównaniu
z niestosującymi antykoncepcji hormonalnej.110
Wyrażano pewne zastrzeżenia dotyczące skuteczności antykoncepcji

hormonalnej u kobiet stosujących
HAART. Hormonalne środki antykoncepcyjne są metabolizowane głównie
przez sprzęganie z siarczanami i glukuronianami w wątrobie, a także przez
enzymy cytochromu P450. Leki antyretrowirusowe stosowane w leczeniu
zakażenia HIV zmiennie wpływają
na te szlaki metaboliczne (ramka 2).
Dane na temat interakcji poszczególnych hormonalnych środków antykoncepcjnych i leków antyretrowirusowych
stosowanych w leczeniu zakażenia
HIV są ograniczone i swoiste dla po-
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RAMKA 2

Doustne środki antykoncepcyjne a leczenie antyretrowirusowe
Leki antyretrowirusowe, które zmniejszają stężenie hormonów
 Rytonawir, nelﬁnawir, lopinawir – zmniejszają stężenie etynyloestradiolu o 40-50%.
Należy stosować dodatkową lub alternatywną metodę antykoncepcji.
 Amprenawir – zmniejsza stężenie etynyloestradiolu i noretyndronu. Ponieważ doustne
środki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie amprenawiru o 20%, środków tych nie
należy łączyć, a razem z amprenawirem należy stosować alternatywną metodę
antykoncepcji.
 Newirapina – zmniejsza stężenie etynyloestradiolu o 20%. Należy stosować dodatkową
lub alternatywną metodę antykoncepcji.
Leki antyretrowirusowe, które zwiększają stężenie hormonów
 Efawirenz – zwiększa stężenie etynyloestradiolu o 37%, znaczenie kliniczne nieznane.
Należy stosować dodatkową lub alternatywną metodę antykoncepcji.
 Atazanawir – zwiększa stężenie etynyloestradiolu o 48%, a stężenie noretyndronu
o 110%. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę lub alternatywną metodę
antykoncepcji.
Źródło: Anderson JR. Approach to the patient. W: Anderson JR. (red.). A guide to the clinical care of women
with HIV. Health Resources and Services Administration, Rockville, Maryland, USA, 2005, str. 35–46.

szczególnych klas leków. U kobiet leczonych niektórymi schematami HAART
zasadniczo nie zaleca się stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze względu na potencjalne zmiany dotyczące hormonalnego środka antykoncepcyjnego
lub leku antyretrowirusowego.111,112
Zasadniczo nie zaleca się złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych
u kobiet otrzymujących inhibitory proteazy w połączeniu z rytonawirem ze
względu na potencjalnie zmniejszoną
skuteczność środka antykoncepcyjnego.111,112 Również nienukleozydowy
inhibitor odwrotnej transkryptazy,
newirapina, zmniejszał stężenie
składników stosowanych jednocześnie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych (OC) (etynyloestradiolu i noretyndronu).114 Kobiety otrzymujące atanazawir lub indinawir bez
ritonawiru, lub leczone innym nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej
transkryptazy, efawirenzem, mogą
stosować złożone OC bez ryzyka
zmniejszenia ich skuteczności.111 Aktualne informacje na temat interakcji
z lekami antyretrowirusowymi można
znaleźć w Internecie na stronach
http://hivinsite.ucsf.edu/insite?page=
ar-00-02 oraz http://www.hiv-interactions.org.
U.S. Department of Health and Human Services zasadniczo zaleca stoso10 2

wanie dodatkowych lub alternatywnych
środków antykoncepcyjnych (inne niż
doustne środki hormonalne) u kobiet
zakażonych HIV leczonych większością nienukleozydowych inhibitorów
odwrotnej transkryptazy lub inhibitorów proteazy, a także opowiedział się
przeciwko łączeniu złożonych OC
z fosamprenawirem ze względu na
zmniejszenie stężenia tego leku antyretrowirusowego we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania obu
tych metod.6 CDC zaleca stosowanie
prezerwatyw, jeśli łączy się złożone
OC z leczeniem antyretrowirusowym.112
Nie stwierdzono, aby octan medroksyprogesteronu w postaci depot wchodził
w interakcje z lekami antyretrowirusowymi, w tym efawirenzem, newirapiną ani nelﬁnawirem, i ten środek
uważa się za bezpieczny i skuteczny
u kobiet zakażonych HIV.115,116 Nie
przeprowadzono żadnych badań oceniających interakcje innych rodzajów
antykoncepcji hormonalnej (np. implanty podskórne, krążki dopochwowe
i plastry antykoncepcyjne) z lekami
antyretrowirusowymi, zaleca się zatem takie same środki ostrożności
jak w przypadku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Dobrą metodą antykoncepcyjną
u kobiet zakażonych HIV są wkładki
wewnątrzmaciczne. W randomizowa-
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nym badaniu wykazano, że wkładki
zawierające miedź są bezpieczne
i skuteczne u kobiet zakażonych HIV:
ich skuteczność była większa od złożonych OC, a stosowanie wiązało się
z tylko jednym przypadkiem zapalnej
choroby miednicy (zapadalność 0,16
przypadku na 100 osobolat)117 W prospektywnym badaniu kohortowym nie
wykazano związku między zakażeniem HIV a powikłaniami w ciągu
pierwszych dwóch lat stosowania
wkładki wewnątrzmacicznej zawierającej miedź.118 W jednym badaniu stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej
zawierającej miedź nie wiązało się ze
zwiększeniem uwalniania HIV-1, które oceniano po 4 miesiącach od założenia wkładki.119 Dane na temat
stosowania wkładek wewnątrzmacicznych zawierających lewonorgestrel są
bardziej ograniczone, ale w małym
badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym wśród kobiet zakażonych HIV,
które stosowały taką wkładkę, stwierdzono zmniejszenie utraty krwi podczas krwawień miesięcznych bez
niekorzystnego wpływu na liczbę komórek CD4 lub wyniki przesiewowych
badań cytologicznych wymazu z szyjki macicy.120 W innym małym badaniu
nie stwierdzono interakcji między
wkładką wewnątrzmaciczną zawierającą lewonorgestrel a HAART, ani też
wzrostu uwalniania RNA HIV w obrębie narządów płciowych podczas stosowania tej metody antykoncepcji.121
Na podstawie niektórych z tych badań CDC zaleca, aby u kobiet z grupy
dużego ryzyka zakażenia HIV, zakażonych HIV oraz zakażonych HIV stosujących wkładkę wewnątrzmaciczną,
u których rozpoznano AIDS, a także
kobiet z AIDS, które są w dobrym stanie klinicznym podczas stosowania
HAART, stosować wkładki wewnątrzmaciczne zawierające miedź lub lewonorgestrel.112
Zlecenia dotyczące sterylizacji kobiet
zakażonych HIV nie różnią się od analogicznych u kobiet niezakażonych.
Podobnie jak w przypadku innych stanów, należy rozważyć optymalizację
stanu zdrowia pacjentki przed planowym zabiegiem operacyjnym.
Oprócz metod unikania niezamierzonej ciąży kobiety zakażone HIV wywww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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magają poradnictwa w kwestiach
ochrony przed innymi STI, a także zapobiegania przenoszeniu HIV na niezakażonych partnerów. Chociaż
prezerwatywy są jedyną skuteczną
metodą unikania przeniesienia zakażenia podczas stosunku płciowego, nie
jest to szczególnie skuteczna metoda
antykoncepcji. Typowo wiąże się ona
z 15% niepowodzeń w ciągu roku. Należy więc informować pacjentki, że
optymalną strategią antykoncepcji
w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia HIV i innych STI podczas kontaktów heteroseksualnych,
a także minimalizacji ryzyka niezamierzonej ciąży, jest podwójna antykoncepcja, tj. jednoczesne stosowanie
prezerwatyw oraz dodatkowej metody
antykoncepcji. W przeprowadzonych
badaniach wykazano jednak, że im
skuteczniejsza w zapobieganiu ciąży
jest ta druga metoda, tym rzadziej kobiety i ich partnerzy łączą ją ze stosowaniem prezerwatyw.122 Jedną ze
strategii może więc być stosowanie
prezerwatyw jako podstawowej metody kontroli urodzeń i zapobiegania
STI, uzupełnianej o awaryjną antykoncepcję hormonalną po stosunku
w celu zwiększenia skuteczności antykoncepcyjnej.
Co należy doradzać pacjentkom
planującym zajście w ciążę, aby
uzyskać optymalny stan zdrowia
matki i płodu?
Wprowadzenie HAART oraz uzyskane
w ciągu ostatniej dekady ograniczenie
częstości przenoszenia HIV z matki
na dziecko do mniej niż 1% umożliwiły kobietom zakażonym HIV dłuższe
i zdrowsze życie oraz zwiększyły możliwości rodzenia przez nie dzieci.
W badaniu kohortowym stwierdzono,
że charakterystyka reprodukcyjna kobiet zakażonych HIV jest podobna do
kobiet niezakażonych, ponieważ większość z nich ma już dzieci, a wiele chce
w przyszłości je urodzić.123 W Women’s Interagency HIV Study wykazano, że po wprowadzeniu HAART,
częstość urodzeń żywych dzieci przez
kobiety zakażone HIV zwiększyła się
o 150%, w porównaniu ze wzrostem
o zaledwie 5% w ciągu tego samego
okresu w podobnej populacji kobiet
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

niezakażonych.124 Dlatego też z kobietami w wieku rozrodczym zakażonymi
HIV należy omawiać ich plany związane z rozrodem, w tym prowadzić poradnictwo dotyczące postępowania
przed zajściem w ciążę oraz stosowania odwracalnych metod antykoncepcji, jeżeli w przyszłości planują jeszcze
potomstwo.
Podobnie jak w przypadku poradnictwa przez zajściem w ciążę u kobiet
niezakażonych HIV, celem postępowania u kobiet zakażonych jest poprawa
stanu zdrowia kobiet przed zapłodnieniem oraz identyfikacja matczynych i płodowych czynników ryzyka
niekorzystnego ukończenia ciąży. Należy omawiać bezpieczne metody prowadzenia współżycia seksualnego
oraz znaczenie unikania innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Należy ograniczać zachowania związane z ryzykiem, takie jak palenie tytoniu i używanie narkotyków, a także
zalecać przyjmowanie kwasu foliowego przed zajściem w ciążę. Wskazana
jest optymalizacja ogólnego stanu
zdrowia, a opieka zdrowotna powinna być skoordynowana z lekarzami innych specjalności, między innymi
w celu przeprowadzenia szczepień
przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A i B, pneumokokom
oraz grypie, zgodnie z zaleceniami CDC.125
Poradnictwo
przedkoncepcyjne
u kobiet zakażonych HIV powinno
obejmować szczegółowe omówienie
interwencji zmniejszających ryzyko
przeniesienia zakażenia z matki na
dziecko, sposobów optymalizacji stanu zdrowia pacjentki w długoterminowej perspektywie, a także możliwego
wpływu leków antyretrowirusowych
na płód. Kobietom otrzymującym
HAART zaleca się uzyskanie przed
zapłodnieniem stabilnej, jak najmniejszej wiremii.126 Dane dotyczące
wpływu leków antyretrowirusowych
na rozwijający się płód są ograniczone i należy omówić z pacjentką korzyści oraz potencjalne zagrożenia
związane ze stosowaniem HAART
podczas ciąży. Jedynym lekiem antyretrowirusowym, dla którego uzyskano dane silnie wskazujące na działanie
teratogenne, jest efawirenz i dlatego

należy unikać stosowania tego leku
w pierwszym trymestrze.7 Należy
również brać pod uwagę działania
niepożądane związane z leczeniem
(np. hiperglikemię, niedokrwistość
oraz toksyczne działanie na wątrobę),
które mogą wpływać na stan zdrowia
matki i płodu. U wszystkich kobiet
zakażonych HIV, które rozważają ciążę,
wskazane jest poradnictwo dotyczące dostępności środków zmniejszających ryzyko przeniesienia HIV z matki
na dziecko, w tym stosowania
HAART u wszystkich ciężarnych zakażonych HIV w celu uzyskania niewykrywalnej wiremii w momencie
porodu, rozwiązywania ciąży przez
cięcie cesarskie u tych kobiet zakażonych HIV, u których nie udało się
zmniejszyć wiremii do mniej niż
1000 kopii RNA w ml, unikania karmienia piersią, a także profilaktycznego podawania leków antyretrowirusowych noworodkom przez kilka
tygodni po urodzeniu.127
Należy również omawiać metody
zapobiegania przeniesieniu zakażenia HIV na niezakażonych partnerów. W przypadku kobiet zakażonych
HIV, których partner jest niezakażony,
a które chcą zajść w ciążę, inseminacja nasieniem partnera w momencie
owulacji pozwoli na uniknięcie ryzyka przeniesienia HIV podczas stosunku odbywanego bez zabezpieczenia.
Jeśli to mężczyzna jest zakażony
HIV, a kobieta nie, metody wspomagania zapłodnienia polegające na płukaniu plemników przed inseminacją
lub wstrzykiwaniu plemników do cytoplazmy komórki jajowej (intracytoplasmic sperm injection, ICSI) mogą
być bezpieczniejsze pod względem
ryzyka przeniesienia HIV niż stosunek płciowy odbywany w odpowiednim momencie bez zabezpieczenia.128
Najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia przeniesienia zakażenia pozostaje inseminacja nasieniem dawcy
niezakażonego HIV. Autorzy prospektywnego badania, przeprowadzonego
przed wprowadzeniem HAART, oceniali pary składające się z niezakażonej kobiety i zakażonego mężczyzny
próbujące zajść w ciążę przez stosunki bez zabezpieczenia odbywane tylko
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w okresie płodności kobiety w czasie
cyklu miesiączkowego. Serokonwersję zaobserwowano u 4% kobiet.129
W retrospektywnym hiszpańskim badaniu obejmującym 62 pary różniące
się statusem serologicznym, w których u zakażonego partnera hamowano replikację HIV (do mniej niż 500
kopii w ml) i stosowano HAART
przed zapłodnieniem, nie stwierdzono żadnego przypadku przeniesienia
zakażenia.130 Potencjalnym sposobem wspomagania zapłodnienia,
który umożliwia zmniejszenie ryzyka
przeniesienia zakażenia HIV na
kobietę, jest płukanie plemników.
W doniesieniach obejmujących ponad 3000 cykli płukania plemników,
stosowanego w połączeniu z inseminacją wewnątrzmaciczną, zapłodnieniem in vitro lub ICSI, nie odnotowano żadnego przypadku serokonwersji kobiety lub zakażenia potomstwa.131,132
American Society of Reproductive
Medicine Ethics Committee zalecił,
aby osobom i parom zakażonym HIV,
które chcą stosować metody zmniejszające ryzyko przeniesienia zakażenia, oferować świadczenia z zakresu
wspomagania rozrodu w takim zakresie, w jakim to możliwe pod względem ekonomicznym i technicznym.
Zalecono również: „gdyby chorująca
para chciałaby uzyskać pomoc w celu
urodzenia dziecka, które będzie miało jej materiał genetyczny, najlepiej
doradzać takim osobom udanie się
do ośrodka mogącego zapewnić najlepszą ocenę, leczenie i dalszą obserwację”.133 Przepisy prawne w niektórych stanach zabraniają jednak
wspomaganego zapłodnienia z użyciem nasienia pochodzącego od mężczyzny zakażonego HIV, a CDC wciąż
odradza stosowanie płukanego nasienia partnerów zakażonych HIV.134,135
Koszty związane ze stosowaniem zaawansowanych technik wspomagania rozrodu, takich jak zapłodnienie
in vitro oraz ICSI, mogą ograniczać
dostępność tych metod dla niektórych par. Ponadto dwa kolejne niedawne badania, w których nie
odnotowano żadnego przypadku
przeniesienia zakażenia HIV w przypadku płukania plemników połączo10 4

nego z inseminacją wewnątrzmaciczną,
skłoniły wielu ekspertów do zalecenia, aby rozważać stosowanie tej metody.132,136

Podsumowanie zaleceń
i wniosków
Poniższe rekomendacje oparto na
przekonujących i zgodnych dowodach
naukowych (stopień zaleceń A):
 Zaleca się stosowanie prezerwatyw w celu zapobiegania przenoszeniu zakażenia HIV oraz innych
chorób przenoszonych drogą
płciową.
Poniższe rekomendacje oparto na
ograniczonych lub niespójnych dowodach naukowych (stopień zaleceń B):
 ACOG zaleca rutynowe wykonywanie badań przesiewowych w kierunku zakażenia HIV u kobiet
w wieku 19-64 lat, a także ukierunkowane badania przesiewowe u kobiet z czynnikami ryzyka poza tym
przedziałem wieku.
 Jeżeli poradnictwo i pisemna zgoda nie są wymagane, należy informować pacjentki, że takie badanie
zostanie przeprowadzone, chyba że
pacjentka nie wyrazi na nie zgody
(badania przesiewowe z możliwością rezygnacji, opt-out).
 Testy w kierunku zakażenia HPV
nie odgrywają obecnie roli w selekcji kobiet zakażonych HIV,
u których wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, a także podczas dalszej obserwacji
po leczeniu CIN.
 U kobiet z grupy dużego ryzyka zakażenia HIV, zakażonych HIV, zakażonych HIV stosujących wkładkę
wewnątrzmaciczną, u których rozpoznano AIDS, a także kobiet
z AIDS, które są w dobrym stanie
klinicznym podczas stosowania
HAART, można stosować wkładki
wewnątrzmaciczne
zawierające
miedź lub lewonorgestrel.
 U kobiet zakażonych HIV należy
wykonywać badanie cytologiczne
wymazu z szyjki macicy dwukrotnie w ciągu pierwszego roku po
rozpoznaniu zakażenia, a następnie
raz na rok.
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 Rutynowa kolposkopia zalecana
jest u kobiet zakażonych HIV,
u których stwierdza się ASC-US
lub bardziej zaawansowane nieprawidłowości.
Poniższe rekomendacje oparto na
konsensusie i opinii ekspertów (stopień zaleceń C):
 Należy informować pacjentki, że
optymalną strategią w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia HIV i innych STI podczas kontaktów heteroseksualnych, a także
minimalizacji ryzyka niezamierzonej ciąży, jest podwójna antykoncepcja, tj. jednoczesne stosowanie
prezerwatyw oraz dodatkowej metody antykoncepcji.
 U kobiet leczonych niektórymi
schematami HAART zasadniczo nie
zaleca się stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej
ze względu na potencjalne zmiany
dotyczące hormonalnego środka
antykoncepcyjnego lub leku antyretrowirusowego, które przedstawiono w ramce 2.
 Z kobietami w wieku rozrodczym
zakażonymi HIV należy omawiać
ich plany związane z rozrodem,
w tym prowadzić poradnictwo dotyczące postępowania przed zajściem
w ciążę oraz stosowania odwracalnych metod antykoncepcji, jeśli planują w przyszłości potomstwo.
 U kobiet zakażonych HIV z niewielkimi nieprawidłowościami w badaniu cytologicznym, zadowalającym
wynikiem kolposkopii oraz bez histologicznych cech CIN wysokiego
stopnia zaleca się ponowne badanie
cytologiczne po 6 i 12 miesiącach.
 Parom, w których oboje są zakażeni HIV, należy doradzać stosowanie
prezerwatyw w celu zmniejszenia
ryzyka nadkażenia.

Zasoby w Internecie lub
dostępne przez telefon (Stany
Zjednoczone)
 U.S. Department of Health and Human Services (Drug and Food Information) http://www.aidsinfo.nih.gov/
DrugsNew/Default.aspx
 University of California w San Francisco, infolinia dla lekarzy opiekuwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Opieka ginekologiczna nad kobietami zakażonymi HIV

jących się pacjentami zakażonymi
HIV („Warmline” – National HIV/
AIDS Telephone Consultation Service). Tel.: 800-933-3413
 Centers for Disease Control and
Prevention, informacje o HIV/AIDS
www.cdc.gov/hiv
 American College of Obstetricians
and Gynecologists
Przewodnik dotyczący opieki zdrowotnej nad nastolatkami (Tool Kit
for Teen Care, Second Edition)
http://www.acog.org/departments/
adolescentHealthCare/TeenCareToolKit/ACOGPreventCare.pdf
Copyright © December 2010 by the American College of
Obstetricians and Gynecologists. All rights reserved. No part
of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, posted on the Internet, or transmitted, in any form
or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from
the publisher.
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Z

akażenie HIV matek i ich dzieci pozostaje nierozwiązanym
wyzwaniem dla opieki zdrowotnej w Polsce. Pomimo dostępności testów i możliwości pełnej
identyﬁkacji osób zakażonych oraz
całkowitej refundacji nowoczesnego
leczenia (w tym proﬁlaktyki antyretrowirusowej) liczba nowych zakażeń
HIV u kobiet i dzieci w Polsce jest
jedną z najwyższych w Europie.
Od początku epidemii HIV/AIDS
do 31 stycznia 2011 roku w Polsce
stwierdzono 14 234 zakażeń HIV,
w tym 160 u dzieci, w większości jako wynik zakażenia odmatczynego.
Uważa się, że około 30% zakażonych
HIV w Europie nie jest świadoma
swojego statusu, stąd liczbę zakażonych w Polsce należałoby pomnożyć
przez trzy. Wskaźnik kobiet wśród zakażonych HIV ocenia się w Polsce na
około 23-25%, co wskazuje na liczbę
między 5000 a 15 000. Według niektórych autorów aktualna liczba dzieci zakażonych HIV w Polsce sięga
ok. 1000 dzieci.1 Za większość zakażeń u kobiet odpowiedzialne są kontakty heteroseksualne. Wczesne
wykrycie zakażenia HIV i objęcie tych
osób specjalistyczną opieką pozwala
dzisiaj na wydłużenie życia o około 40 lat, co sprawia, że zakażenie
HIV jest obecnie chorobą przewlekłą,
a kobiety zakażone HIV powinny pozostawać pod stałą opieką lekarza ginekologa, gdyż mają takie same
potrzeby i prawa w zakresie zdrowia
seksualnego i prokreacyjnego jak kobiety zdrowe. Podstawowym warunkiem skutecznej prewencji nowych
zakażeń HIV u kobiet i dzieci oraz poprawy jakości ich życia i opieki jest
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identyﬁkacja osób zakażonych. Mimo
licznych, prowadzonych od wielu lat,
kampanii na temat zapobiegania zakażeniu, wykonywania testów w kierunku HIV oraz istniejących rekomendacji
PTG i zaleceń konsultanta krajowego
– w Polsce nie wykonuje się testów
u ciężarnych, zakażenie HIV jest rozpoznawane późno, często w okresie
objawów AIDS. Od września 2006 r.
w Stanach Zjednoczonych wprowadzono obowiązek oferowania badania
w kierunku HIV wszystkim pacjentom zgłaszającym się do lekarza.
Propozycja wykonania testu nie wiąże się wówczas z oceną ryzyka zakażenia, nie niesie też negatywnego
ładunku emocjonalnego. Oferta badania umożliwia podjęcie świadomych
decyzji prokreacyjnych i skuteczne
zapobieganie zakażeniu wertykalnemu. Stosowanie leków antyretrowirusowych u kobiety w ciąży, w czasie
porodu i u dziecka przez pierwsze
4 tygodnie życia umożliwia zmniejszenie ryzyka do 0-1%. W Polsce to
ryzyko szacuje się na około 7%.2
Zapobieganie przeniesieniu każdego zakażenia od matki do dziecka
jest dzisiaj istotnym problemem medycyny perinatalnej. W wielu przypadkach zakażeniu temu można
zapobiec, ale warunkiem skuteczności programów prewencji jest sprawny system monitorowania zakażeń
perinatalnych, którego w Polsce nie
mamy. Istniejące zalecenia i rekomendacje w zakresie zapobiegania
transmisji wertykalnej różnych zakażeń perinatalnych (konsultanta krajowego, towarzystw naukowych) nie
są oparte na rzetelnym systemie monitorowania epidemiologii zakażeń
perinatalnych oraz systemie monitorowania skuteczności wdrażanych rekomendacji, są raczej wyrazem opinii
i doświadczenia ekspertów w zakresie poszczególnych zakażeń. Efektem
tego jest zmienna liczba raportowanych (lub raczej nieraportowanych!)
zakażeń odmatczynych u dzieci w Polsce, które w innych krajach Europy
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występują już bardzo rzadko (kiła,
HIV). Propozycję programu monitorowania zakażeń perinatalnych
przedstawiliśmy wraz ze Słomko
i Drewsem w 2001 roku w podręczniku „Zakażenia perinatalne”.3 Pomimo upływu dekady nikt do dnia
dzisiejszego się tym programem nie
zainteresował. Prezentowany wówczas model systemu monitorowania
zakażeń perinatalnych oparty był
na systemie brytyjskim, który sprawdza się bardzo dobrze w warunkach
europejskich i którego aktualny opis
(autor: dyrektor i twórca program)
można znaleźć w IV tomie mojej książki „Zakażenia w położnictwie i ginekologii”.4 W systemie tym obecnie
monitoruje się wyłącznie: hepatitis B,
HIV, kiłę i różyczkę. Wybór tych zakażeń dokonany został, i stale jest weryﬁkowany, na podstawie liczby nowych
zakażeń ujawniających się w populacji dzieci z Wielkiej Brytanii. Proszę
zwrócić uwagę, że obecnie w Wielkiej
Brytanii nie zaleca się rutynowego
wykonywania u ciężarnych badań
w kierunku GBS, toksoplazmozy
lub CMV – zakażeń, których wykrycia
u tych kobiet oczekujemy od polskich
lekarzy. Nie wspomnę o kosztach.
Leczenie zakażenia HIV oraz AIDS
powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w tym
zakresie, często jest to opieka wielodyscyplinarna, angażująca lekarzy
różnych specjalności. Z tego powodu
identyﬁkacja zakażenia HIV u kobiety/pacjentki powinna zmobilizować lekarza ginekologa do skierowania jej
do ośrodka referencyjnego dla leczenia
zakażeń HIV/AIDS. ACOG zaleca, aby
ginekolodzy-położnicy dokonywali corocznej oceny czynników ryzyka zakażenia HIV u pacjentek i na tej
podstawie oceniali potrzebę wykonywania ponownych badań. Co więcej,
ACOG uważa, iż położnicy-ginekolodzy powinni również zachęcać kobiety i ich przyszłych partnerów
seksualnych do poddawania się badaniom przed nawiązaniem nowego
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związku o charakterze seksualnym.
Całkowicie zgadzam się z tymi rekomendacjami. Od kilku lat również inne, poważne organizacje medyczne
(CDC, WHO) zalecają wykonywanie
rutynowych, dobrowolnych badań
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV jako zwykłego elementu codziennej praktyki klinicznej. Co
więcej, z wyjątkiem sytuacji, w której prawo nie stanowi inaczej, do
przeprowadzenia badania nie są już
uważane za niezbędne ani poradnictwo w zakresie prewencji, ani oddzielna pisemna zgoda. Na świecie
szeroko promuje się wykorzystywanie tak zwanych szybkich testów wykrywających zakażenie HIV, co jest
szczególnie ważne w sytuacjach,
w których dodatni wynik testu prowadzi do natychmiastowego działania (np. podczas porodu lub po
ekspozycji zawodowej). Uważam, że
szybkie testy wykrywające zakażenie
HIV powinny być dostępne na każdej
izbie przyjęć szpitali położniczych
w Polsce i być wykonywane u każdej
rodzącej, u której badanie w kierunku tego zakażenia nie było wykonane
podczas ciąży. U osób zakażonych
HIV istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na różnego typu nowotwory. U kobiet HIV dodatnich, poza
innymi nowotworami, istnieje zwiększone ryzyko zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV), w tym
typami wysokiego ryzyka onkologicznego) oraz wystąpienia śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
(cervical intraepithelial neoplasia,
CIN). Zakażenie HPV narządów płciowych u kobiet zakażonych HIV w porównaniu do kobiet niezakażonych
charakteryzuje się: częstszym występowaniem (4-10 razy), wysokim poziomem wiremii HPV, częstszym
występowaniem zakażeń typami onkogennymi, większym wskaźnikiem zakażenia jednocześnie wieloma typami
HPV oraz dłuższym utrzymywaniem
się. Nieprawidłowości w rozmazie cytologicznym stwierdza się u oko-
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ło 20-40% kobiet zakażonych HIV,
samoistna regresja patologicznych
zmian małego stopnia w nabłonku
pokrywającym szyjkę macicy występuje u około 60% kobiet ze sprawnym
układem odporności (niezakażonych
HIV) i tylko u 20% zakażonych HIV,
progresja tych zmian istotnie częściej
występuje u kobiet z dużym upośledzeniem odporności. W wyniku tych
obserwacji w 1993 roku CDC (Centers for Disease Control and Prevention) umieściło inwazyjnego raka
szyjki macicy na liście chorób
wskaźnikowych, deﬁniujących AIDS.
W badaniach własnych (245 kobiet
zakażonych HIV) atypię rozpoznano
u 23 (9,4%). Na podstawie kolposkopii CIN2, CIN3 podejrzewano u 26%
z nich, a w 43% badanie kolposkopowe pozwoliło na wykluczenie obecności neoplazji stwierdzonej w badaniu
cytologicznym. Wśród 28 kobiet
z wynikiem HSIL w badaniu cytologicznym badanie kolposkopowe potwierdziło zmiany dużego stopnia
u 14 z nich, a u 13 zmiany zakwaliﬁkowano do małego stopnia. Z 46
zmian, które weryﬁkowano histopatologicznie, 24 (52,2%) okazały się małego stopnia (CIN1). Zmiany dużego
stopnia stanowiły 41,3% wyników
histopatologicznych. Stwierdzono 3
przypadki raka inwazyjnego. Wykazano, że najwięcej nieprawidłowości
w badaniach cytologicznych u polskich kobiet zakażonych HIV ma charakter ASC-US, a wskaźnik zmian
dużego stopnia w tej populacji zwykle
nie przekracza 10%.5 Z tych powodów,
nasze rekomendacje od 2005 roku są
zgodne z prezentowanymi aktualnie
przez ACOG: u kobiet zakażonych
HIV powinno się wykonywać badanie
cytologiczne wymazu z szyjki macicy
dwukrotnie w ciągu pierwszego roku
po rozpoznaniu zakażenia, a następnie raz do roku. Leczenie kobiet zakażonych HIV, u których wynik badania
cytologicznego jest nieprawidłowy,
jest takie samo, jak w przypadku kobiet zdrowych. Pod warunkiem, że

mają sprawny układ odporności i pozostają pod specjalistyczną, wielodyscyplinarną opieką. U tych kobiet
rutynowo zaleca się wykonywanie
kolposkopii oraz testów w kierunku
współistnienia zakażenia HPV. Badanie w kierunku HPV u kobiet HIV dodatnich nie ma znaczenia klinicznego
w dalszej obserwacji po leczeniu CIN.
Trzeba pamiętać, że u kobiet zakażonych HIV istnieje większe prawdopodobieństwo utrzymywania się lub
nawrotu choroby po leczeniu. Podobnie jak u kobiet zdrowych, zaleca się
dalszą obserwację obejmującą tylko
badania cytologiczne rozmazu z szyjki lub badania cytologiczne w połączeniu z kolposkopią w odstępach
6-miesięcznych w pierwszym roku
po leczeniu. Stosowanie szczepionek
przeciwko HPV u kobiet zakażonych
HIV nie jest obecnie szczególnie zalecane, gdyż dotychczas nie potwierdzono ani skuteczności, ani bezpieczeństwa dostępnych szczepionek
przeciwko HPV u tych kobiet.
Istotne jest, aby lekarz ginekolog,
który sprawuje opiekę nad kobietą zakażoną HIV ze sprawnym układem
odporności, stosował wobec niej te
same standardy postępowania jak
w przypadku kobiet HIV ujemnych.
Dotyczy to zarówno leczenia stanów
zapalnych pochwy, antykoncepcji
(łącznie ze stosowaniem antykoncepcji domacicznej), niepłodności, jak
i leczenia objawów menopauzy. W zakresie antykoncepcji warto podkreślić, że optymalną strategią w celu
zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia HIV i innych STI podczas
kontaktów heteroseksualnych, a także
minimalizacji ryzyka niezamierzonej
ciąży, jest podwójna antykoncepcja, tj.
jednoczesne stosowanie prezerwatyw
oraz dodatkowej metody antykoncepcji. Nie bez znaczenia jest wysokiej jakości poradnictwo przedkoncepcyjne.
Osobnym problemem jest chęć posiadania potomstwa przez mężczyzn zakażonych HIV, których partnerki są
HIV ujemne. W Polsce około 40-50
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takich
par
zgłasza
się
każdego roku do poradni leczenia
HIV/AIDS. W badaniach własnych
u 33 par (mężczyzna zakażony HIV,
kobieta niezakażona) zastosowano
oryginalną polską (Lipniacki-Piasek)
metodę inseminacji oczyszczanym
nasieniem i uzyskano 27 ciąż ukończonych porodem zdrowego dziecka,
wszystkie matki pozostały zdrowe.6
Pomimo dużego zainteresowania mężczyzn zakażonych HIV pragnących posiadać potomstwo kontynuowanie
tego programu jest bardzo ograniczone z powodu… braku zainteresowania lekarzy ginekologów oraz
refundacji procedury oczyszczania
nasienia z HIV. Zalecenia ACOG dotyczące opieki nad ciężarną zakażoną
HIV oraz jej dzieckiem są zgodne z rekomendacjami opracowanymi i opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, podpisane przez
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konsultantów krajowych w dziedzinie
położnictwa i ginekologii oraz chorób
zakaźnych. Różnica polega wyłącznie
na tym, że nasze rekomendacje (2009
r.) do dziś nie doczekały się wdrożenia
i nie są stosowane w codziennej praktyce lekarskiej.
W podsumowaniu komentarza do
zaleceń ACOG można powiedzieć, że
są one w wielu punktach zgodne
z rekomendacjami PTG dotyczącymi
kobiet zdrowych. Zakładając, że zakażenie HIV jest dzisiaj uznane za
chorobę przewlekłą, a kobiety zakażone mają takie same prawa do zdrowia seksualnego i prokreacyjnego jak
kobiety zdrowe oraz biorąc pod uwagę fakt, że liczba kobiet zakażonych
HIV w populacji polskiej wzrasta
– należy spodziewać się, że będą one
coraz częstszymi pacjentkami w naszych gabinetach lekarskich. W tych
przypadkach jedynym racjonalnym
sposobem pomocy i dobrej jakości
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opieki dla tych kobiet jest odpowiednio wczesne rozpoznanie zakażenia
HIV, co sprowadza się do rutynowego oferowania badania w kierunku
zakażenia HIV w naszej codziennej
praktyce.
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