Nauji mokslo pasiekimai apie ŽIV/
AIDS diagnostiką ir profilaktiką

dr. doc. Dalia Jurgaitienė
2015 m.
Klaipėda

APIE ŽIV VIRUSĄ


XX a. paskutiniais dešimtmečiais pasaulyje
prasidėjo imunodeficito viruso (ŽIV) ir
toliau jo sukeliamos AIDS ligos epidemija.
Pirmą kartą ŽIV virusas buvo aptiktas
1981m. Kad suvokti iš kur atsirado šis
virusas žmonijai prireikė pusės amžiaus,
kol neatsirado tobulesnių diagnostikos bei
tyrimų metodai.

APIE AIDS LIGĄ


Tačiau nepaisant pasiektų medicinos
reformų, iki šių dienų ŽIV nėra išgydoma
liga. Skirtingai nuo kitų virusų, žmogaus
organizmas nesugeba sunaikinti, bei
pašalinti ŽIV, o tai reiškia, kad užsikrėtus
turėsime jį visa likusį gyvenimą. Taigi
užsikrėtęs ligonis anksčiau ar vėliau
miršta nuo indikacinių ligų, dėl imuniteto
neatsparumo.

SITUACIJA PASAULYJE


Remiantis Pasaulio Sveikatos
Organizacijos duomenimis, nėra nei
vienos pasaulyje šalies, kurioje nebūtų
diagnozuota ŽIV. 2013m.visame pasaulyje
apie 35 milijonus žmonių buvo užsikrėtę
ŽIV arba jau buvo susirgę AIDS, iš kurių
3,2milijono sudarė vaikai iki 15 metų.
2013m. -1 mljn. naujų užsikrėtimo ŽIV
atvejų iš kurių 240 000 sudarė vaikai
(<15m.).

Situacija Lietuvoje


Pagal Lietuvos Statistikos Departamento
duomenis, galime teigti, kad Lietuvos
Respublikoje ŽIV nešiotojų skaičius
2014m. - 2060asmenų. 2008m. ŽIV
nešiotojų skaičius -1242 asmenų. 2014m
išaiškintų AIDS sergančiųjų skaičius - 334
asmenys. 2008m. AIDS išaiškintų
sergančiųjų skaičius -117 asmenų. 2014m.
Lietuvoje buvo užregistruotas 141 naujas
užsikrėtimo ŽIV atvejis.

Situacija Lietuvoje -2


Remiantis ULAC duomenimis pirmasis
nėščiosios infekuotos ŽIV gimdymas
Lietuvoje buvo užregistruotas 2002m., o
iki 2013m. užregistruoti 83 infekuotų ŽIV
moterų gimdymai.

Gruodžio 1 d.


Gruodžio 1d. visame pasaulyje paskelbta
kaip kovos su AIDS diena

ŽIV/AIDS liga - žudikė


ŽIV pasaulyje pirmaujanti infekcinė
žudikė, kuri pagal PSO nuo pirmųjų ŽIV
atvejų t.y. nuo 1981m. iki 2013m. nusinešė
39 mljn. žmonių gyvybių infekuotų ŽIV, bei
1,5 mljn. mirė nuo AIDS susijusių
priežasčių.

Užsikrėtimo keliai
Yra žinomi trys užsikrėtimo ŽIV keliai:
 lytinių santykių metu;
 Patekus infekuotam kraujui į sveiko
žmogaus kraujotaką;
 iš ŽIV infekuotos motinos nėštumo,
gimdymo , maitinimo krūtimi metu;


1 lentelė. Žmogaus imunodeficito viruso infekcijos klinika
Ligos stadija

Vidutinė
trukmė

1.Užsikrėtimo
periodas

Pagrindiniai simptomai

Viruso gyvybinis ciklas žmogaus organizme- 48-72 val.
Užkrėsti kitus užsikrėtęs asmuo gali praėjus 1-3 paroms
nuo užsikrėtimo

2. Inkubacijos
periodas

3-24
savaitės

Jokių simptomų nėra. Laboratorinių tyrimų rezultatai
neigiami.

3. Ūminis ligos
periodas

2-6
savaitės

Karščiavimas, padidėję limfiniai mazgai, gerklės,
raumenų, sąnarių skausmas, odos bėrimai ( panašūs į
gripo ar infekcinės mononukleozės simptomus).
Laboratorinių tyrimų rezultatai teigiami tik praėjus 2
savaitėms nuo karščiavimo pradžios.

1 lentelė. Žmogaus imunodeficito viruso infekcijos klinika (tęsinys)
4. Besimptomis
periodas

5-7 metai

Jokių simptomų nėra. Laboratorinių tyrimų rezultatai
teigiami.

4.1 Išplitusi
limfadenopatija

Apžiūrint ligonį, nustatoma, kad padidėję bent dviejų grupių
limfiniai mazgai, jie lieka padidėję ilgiau kaip 3 mėn.

4.2 Su AIDS susijęs
ligų kompleksas

Bendrieji intoksikacijos simptomai:
 be priežasties arba pasikartojantis karščiavimas ( daugiau ,
kaip 38C), trunkantis ilgiau kaip 3 mėnesius;
 Be priežasties krintantis svoris, kai per 3 mėnesius
prarandama 7,5 kg arba 10 proc. svorio;
 Limfadenopatija ( limfinių mazgų padidėjimas);
 Silpnumas, negalavimas;
 Viduriavimas be priežasties, trunkantis ilgiau kaip 1
mėnesį ( daugiau kaip 2 kartus per dieną);
 Stiprus prakaitavimas naktį;
 Nespecifinės odos ir gleivinių ligos ( piodermijos, karpos,
opos, aknė ir kt.).
Laboratorinių tyrimų rezultatai teigiami.

5.Stipri ŽIV infekcijaAIDS

2-3 metai

Didelis imunines sistemos nepakankamumas ir įvairios kilmės
infekcinės ( oportunistinės) ligos ir ( arba) piktybiniai navikai.
Laboratorinių tyrimų rezultatai teigiami, o prieš mirtį gali būti ir
neigiami.

2 lentelė. Seropozityviems ŽIV žmonėms dažniausiai infekcinį
procesą sukeliantys mikroorganizmai.
Ligos sukėlėjai

Infekcijos požymiai

Bakterijos
Shigella, Salmonella
Campylobacter jejuni
Listeria monocytogenes

Karščiavimas, viduriavimas
Viduriavimas
Meningoencefalitas, sepsinė granulomatozė

Mycobacterium avium intracellulare
M.tuberculosis
Nocardia asteroides
Legionella pneumophila
Virusai
Herpes simplex, I ir II tipo
Varicella ( zoster) virusas
Citomegalo virusas
Eipšteino ir Barro virusas

Hepatitis B virusas
Hepatitis C virusas
Polyomaviridae šeimos JC virusas

Tuberkuliozė, netipiška mikobakteriozė
Plaučių uždegimas, smegenų abscesai
Plaučių uždegimas
Odos ir gleivinių pūslelinė, stemplės, žarnyno,
šlapimo ir lytinių takų, CNS, plaučių pažeidimai
CNC, plaučių, žarnyno, akių pažeidimai
Infekcinės mononukleozės klinika, limfoidiniai
navikai, liežuvio plaukuotoji leukoplakija

Ūminė ir lėtinė hepatito B infekcija
Ūminė
Progresuojanti daugiažidininė leukoencefalopatija

2 lentelė. Seropozityviems ŽIV žmonėms dažniausiai
infekcinį procesą sukeliantys mikroorganizmai. (tęsinys)

Grybeliai
Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Aspergillus fumigatus

Pirmuonys
Pneumocystis jirovecii (carinii)
Cryptosporidium
Toxoplazma gondii
Entamoeba histolytica

Vietinė bei išplitusi kandidamikozė
CNS, smegenų dangalų bei plaučių
pažeidimai
Plaučių aspergiliozė

Plaučių uždegimas
Žarnyno kriptosporidiozė
CNS, akių, plaučių bei kitų organų
pažeidimai
Žarnyno, smegenų, plaučių, kepenų
amebiazė

3 lentelė. Darbo ir gyvenimo aktyvumo vertinimo lentelė
Vertinimas
Apibūdinimas

Karnofskio proc.

Normalus, intensyvus
Fizinis arba profesinis
aktyvumas

Aktyvumas tik namuose

PSO

100
0

Matyti normalus
aktyvumas

Nedaug susilpnėjęs

90

Susilpnėjęs

80

1

Fizinių jėgų sumažėjimas

Normalus, pagalbos
nereikia, bet reikia
pastangų

70

2

Fizinių jėgų sumažėjimas
daugiau kaip 30 proc.

Apribotas asmens
poreikiais

60
3

Reikia pagalba

Minimalus, retkarčiais
reikia kitų pagalbos

50

Nuolatinė pagalba
Dažniausiai lovos rėžimas
Ligonis
Mirštantis žmogus

40
30

Reikia kitų pagalbos
daugiau nei 50 proc. laiko

Visiškas bejėgiškumas
4

20
10

Dažnai arba nuolat lovos
rėžimas

4 lentelė. ŽIV infekcijos klasifikacija (CDC, 1993)
CD4 limfocitų skaičius

A
Simptomais
nepasireiškianti,
NIL* arba
ūminė ŽIV
infekcija

B
Ankstyvoji
simptominė
(be A ir C
kriterijų)

C
AIDS
apibrėžiančios
ligos

>500 mm3 arba ≥ 29 %

A1

B1

C1

200-499 mm3 arba 1428%

A2

B2

C2

< 200 mm3 arba ≤ 14%

A3

B3

C3

*Nuolatinė išplitusi limfadenopatija

5 lentelė. 1993m. CDC klasifikacijos klinikos kategorijos
A kategorija
Vienas ar keletas iš tokių kriterijų:
simptomais nepasireiškianti ŽIV infekcija,
nuolatinė išplitusi limfadenopatija,
ūminė ŽIV infekcija arba suaugusiojo ŽIV infekcija, kai nėra B ir C kategorijų kriterijų.

B kategorija
Klinikiniai požymiai ŽIV užsikrėtusiam suaugusiajam, kuriam nėra C kategorijos požymių:
bacilinė (bakterinė) angiomatozė;
recidyvuojanti burnos, makšties kandidozė;
gimdos kaklelio displazija; gimdos kaklelio karcinomai in situ;
konstituciniai simptomai (viduriavimas ≥2 k./d. arba karščiavimas ≥ 38,5 C), trunkantys 30
dienų ar ilgiau;
liežuvio plaukuotoji leukoplakija;
juostinės pūslelinės ≥ 2 epizodai, apimantys daugiau kaip vieną dermatomą;
idiopatinė trombocitopeninė purpura;
listeriozė;
uždegimo sukelta mažojo dubens liga ( salpingitas, kiaušidžių abscesas ir kt.);
periferinė neuropatija.
Išnykus B kategorijos požymiams, ligonio negalima priskirti A kategorijai.

5 lentelė. 1993m. CDC klasifikacijos klinikos kategorijos (tęsinys)

6 lentelė. Antiretrovirusiniai vaistai
Eil.Nr

Vaisto pavadinimas

Rekomenduojamos vaisto dozės

.
1.

Nukleozidiniai atvirkštinės
tranksriptazės Inhibitoriai (NATI)

1.1

Abakaviras, ABC ( Ziagen)

300mg 2 kartus per parą arba 600mg 1 kartą per parą

1.2

Didanozinas, ddl (Videx)

>60kg- 400 mg 1 kartą per parą
<60kg- 250 mg 1 kartą per parą

1.3

Emtricitabinas, FTC (Emtriva)

200mg 1 kartą per parą arba 240 mg (24ml) geriamojo tirpalo kartą per
parą

1.4

Lamivudinas, 3TC (Epivir)

150mg 2 kartus per parą arba 300mg 1 kartą per parą

1.5

Stavudinas, d4T (Zerit)

<60kg- 30 mg 2 kartus per parą
>60kg- 40mg 2 kartus per parą

1.6

Tenofoviro dizoproksilas, TDF
(Viread)
Zidovudinas, AZT (Retrovir)

245mg 1 kartą per parą su maistu

1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

1.12

300mg 2 kartus per parą arba 200mg 3 kartus per parą

150mg/300mg 2 kartus per parą
Lamivudinas/ Zidovudinas
(sudėt.prep.) (Combivir)
Abakaviras/ Lamivudinas/ Zidovudinas 300mg/150mg/300mg 2 kartus per parą
(sudėt.prep.) (trizivir)

Abakaviras/ Lamivudinas (sudėt.prep). 600mg/300mg 1 kartą per parą
(Kivexa)
200mg/245mg 1 kartą per parą
Emtricitabinas/ Tenofoviro
dizoproksilas (sudėt.prep.) (Truvada)
Efavirenzas/ Emtricitabinas/Tenofoviro 60mg/200mg/245mg 1 kartą per parą
dizoproksilis (sudėt.prep.)
(Atripla)
60mg/200mg/245mg 1 kartą per parą

6 lentelė. Antiretrovirusiniai vaistai (tęsinys)
2.1

Nenukleozidiniai atvirkštinės
tranksriptazės inhibitoriai (NNATI)
Efavirenzas, EFV ( Stocrin, Sustiva)

600mg 1 kartą per parą nevalgius prieš miegą

2.2

Etravirinas, ETR (Intelence)

200mg 2 kartus per parą po valgio ART gydytiems pacientams

2.3

Nevirapinas, NVP ( Viramune)

Pirmąsias 14d.- 200mg 1 kartą per parą, vėliau- po 200mg 2 kartus
per parą

3.

Proteazių inhibitoriai ( PI)

3.1

Atazanaviras, ATV (Reyataz)

3.2

Darunaviras, DRV (Prezista)

3.3

Fosamprenaviras, FPV (Lexiva,Telzir)

3.4

Indinaviras, IDV (Crixivan)

2.

300mg 1 kartą per parą kartu su 100mg RTV 1 kartą per parą
valgant
Arba 400mg 1 kartą per parą
600mg 2 kartus per parą kartu su 100mg RTV 2 kartus per parą
valgant ART gydytiems
800mg 1 kartą per parą kartu su 100mg RTV 1 kartą per parą
valgant negydytiems pacientams
700mg 2 kartus per parą kartu su 100mg RTV 2 kartus per parą

3.6

800mg kas 8 valandas 1val.prieš valgį arba 2val.po valgio
Arba 800mg 2 kartus per parą kartu su 100mg RTV 2 kartus per
parą
Lopinaviras/ ritonaviras, LPV/r (Kaletra) Po dvi 200/50mg tabletes 2 kartus per parą
Arba po 5ml geriamojo tirpalo 2 kartus per parą valgant
Nelfinaviras, NFV (Viracept)
750mg 3 kartus per parą arba 1 250mg 2 kartus per parą valgant

3.7

Ritonaviras, RTV (Norvir)

3.8

Sakvinaviras, SQV (Invirase)

3.9

Tipranaviras, TPV (Aptivus)

3.5

Vartojamas kaip kitų PI farmakokinetinis stipriklis ( dozės
nurodytos prie kitų PI)
Vartojamas kaip ARV vaistas: 600mg 2 kartus per parą
1 000mg 2 kartus per parą tik kartu su 100mg RTV 2 kartus per parą
valgant arba po valgio
500mg 2 kartus per parą kartu su 200mg RTV 2 kartus per parą ART

6 lentelė. Antiretrovirusiniai vaistai (tęsinys)
4.

Fuzijos inhibitoriai (FI)

4.1 Enfuvirtidas, ENF
(Fuzeon)
Integrazės inhibitoriai
(II)
5.1 Raltegraviras, RAL
(Isentress)
6. Koreceptorių
antagonistai(KA)
6.1 Maravirokas, MVC
(Celsentri)

90mg 2 kartus per parą po oda žasto,
priekinio šlaunies paviršiaus arba pilvo
srityje

5.

400mg 2 kartus per parą ART gydytiems
pacientams

150mg, 300mg arba 600mg 2 kartus per
parą atsižvelgiant į sąveiką su kitais ARV
vaistais ar kitais vaistiniais preparatais

Antiretrovirusinės terapijos
indikacijos


suaugusiems ir paaugliams, vyresniems nei
13metų:
◦ diagnozavus AIDS arba simptominę ŽIV ligą,
esant bet kokiam CD4 ląstelių skaičiui;

esant simptomais nepasireiškiančiai
infekcijai, kai CD4 ląstelių skaičius
mažesnis kaip 200/mm3;
 esant simptomais nepasireiškiančiai
infekcijai, kai CD4 ląstelių skaičius yra
200-350/mm3;


Antiretrovirusinės terapijos
indikacijos -2


CD4 ląstelių skaičius esant didesniam kaip
350/mm3 ir mažesniam kaip 500/mm3
pradedama gydyti jei:
◦ - ŽIV kopijų skaičius didesnis kaip 100 000
kopijų/ml;
◦ - staigiai sumažėja CD4 ląstelių skaičius arba
CD4 ląstelių mažiau kaip 15 proc. nuo visų
limfocitų;
◦ - yra HBV ar HCV koinfekcija;
◦ -yra ŽIV sukelta inkstų nefropatija;

ŽIV/AIDS pandemija


ŽIV/ AIDS infekcija yra viena iš labiausiai
paplitusių ligų visame pasaulyje. Tai pandemija. Nėra nei vienos šalies
pasaulyje, nei vieno kontinento , kur ši
liga nebūtų užregistruota. Ši liga ne tik
turi labai didelės įtakos visuomenės
sveikatai, bet ir paveikia namų ūkį,
bendruomenės kūrimą bei ekonomikos
augimą. Žmonės, saugokime save ir
artimuosius nuo šios ligos!



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

