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(AIDS) O NIEZWYK£EJ PROGRESJI PO ZAKA¯ENIU
DROG¥ TATUA¯U
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) OF UNUSUAL
PROGRESSION AFTER TATTOO-INDUCED INFECTION
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Streszczenie: Przedstawiamy przypadek 16-letniej dziewczynki. Zosta³a przyjêta do Oddzia³u z powodu: trombocytopenii z objawami skazy krwotocznej, narastaj¹cego os³abienia oraz nawracaj¹cych bólów g³owy. Rozpoznano zespó³ nabytego upoœledzenia odpornoœci o niezwyk³ej progresji.
S³owa kluczowe: AIDS, trombocytopenia, infekcje oportunistyczne
Abstract: We present a case of a 16-year old girl. She was admitted to our unit because of thrombocytopenia
with haemorrhagic symptoms, progressive weakness and recurrent headaches. Acquired Immunodeficiency
Syndrome was diagnosed. The disease presented with unusual progression.
Key words: AIDS, thrombocytopenia, oportunistic infection

AIDS - zespó³ nabytego upoœledzenia odpornoœci, opisany zosta³ po raz pierwszy u dziecka w 1992 r.
Czynnikiem etiologicznym jest wirus RNA-HIV nale¿¹cy
do rodziny Retroviridae i rodzaju Lent virus. Zidentyfikowano dwa serotypy wirusa: HIV 1- wystêpuj¹cy pandemicznie,
oraz HIV 2- spotykany u czêœci chorych w Afryce Zachodniej. Zaka¿enie nimi prowadzi do identycznych objawów
klinicznych, a Ÿród³em zaka¿enia jest cz³owiek (1, 2).
Wirion HIV zbudowany jest z lipidowej os³onki zewnêtrznej, w której znajduj¹ siê glikoproteidy (m.in. gp 120), oraz
bia³kowej os³ony rdzenia (antygen p 17, p 18) otaczaj¹cej
centrum rdzenia (antygen p24). Glikoproteiny gp 120 s¹
komplementarne z receptorami limfocytów CD 4, co jest
odpowiedzialne za szczególny tropizm wirusa do tych komórek i ich niszczenie w przebiegu choroby. Antygen CD 4
wystêpuje równie¿, chocia¿ w mniejszej iloœci w b³onie komórkowej makrofagów, monocytów, komórek dendrytycznych, komórek gleju, mikrogleju, neuronów, z czym wi¹¿e
siê ró¿norodnoœæ objawów klinicznych zwi¹zanych z zaka¿eniem wirusem HIV.
Wirus HIV znajduje siê we krwi, mleku matczynym, wydzielinie pochwowej lub nasieniu chorego cz³owieka. Wrota zaka¿enia stanowi naruszona ci¹g³oœæ pow³ok skórnych
cia³a (uszkodzenia skóry, b³ony œluzowej), bezpoœredni kontakt z zaka¿on¹ krwi¹ (przetaczane preparaty krwiopochodne), kontakty seksualne (homo- i heteroseksualne). Chore
matki mog¹ zaraziæ swoje dziecko na drodze wertykalnej
czyli przez³o¿yskowo lub oko³oporodowo. Do grupy szczególnego ryzyka nale¿¹ narkomani. Wykonywanie tatua¿y
równie¿ mo¿e zwiêkszyæ ryzyko zaka¿enia HIV (3, 4).

W Polsce do po³owy 2000 r. zaka¿enie zdiagnozowano
u 6369 osób (64% to narkomani), zmar³o 488 chorych (3).
Dynamika rozwoju objawów klinicznych u niemowl¹t
zaka¿onych drog¹ wertykaln¹ jest znacznie szybsza ni¿
u m³odzie¿y (3, 10). Zwi¹zane jest to z wysok¹ bezwzglêdn¹
liczb¹ limfocytów CD 4 u niemowl¹t, które s¹ komórkami
receptorowymi dla wirusa HIV. U m³odzie¿y obserwowano
znamiennie krótszy okres narastania wiremii po serokonwersji, która obni¿a siê do stabilnego poziomu w ci¹gu 4-6 miesiêcy od zaka¿enia, w porównaniu z zaka¿onymi niemowlêtami, u których maksymalny poziom wiremii utrzymuje siê
do 9-12 miesi¹ca ¿ycia i bardzo powoli obni¿a siê (do 5 lat),
niszcz¹c uk³ad immunologiczny dziecka (3, 5, 6).
Objawy kliniczne zaka¿enia wirusem HIV s¹ zwykle nieswoiste i zale¿¹ od etapu rozwoju pe³noobjawowego AIDS.
Najczêœciej obserwujemy: przetrwa³e uogólnione powiêkszenie wêz³ów ch³onnych (wêz³y ch³onne zwykle powiêkszaj¹ siê symetrycznie obustronnie, s¹ niebolesne, ruchome wzglêdem skóry i pod³o¿a, o œrednicy powy¿ej 1 cm,
w dwóch lub wiêcej okolicach pozapachwinowych), hepatosplenomegaliê, atopowe zapalenie skóry, zapalenie œlinianek, nawracaj¹ce zaka¿enia, spadek masy cia³a, stany gor¹czkowe, przewlek³e pleœniawkowe zapalenie jamy ustnej,
przewlek³¹ biegunkê. Objawy swoiste dla AIDS to: postêpuj¹ca encefalopatia, kardiomiopatia, nefropatia, uszkodzenie
przewodu pokarmowego, nowotwory z³oœliwe, infekcje
oportunistyczne (1, 2, 6, 7, 8, 12).
Zanim rozwinie siê pe³noobjawowy AIDS (oportunistyczne infekcje, miêsak Kaposiego, ch³oniak mózgu),
mamy do czynienia z zespo³em objawów klinicznych i la-
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boratoryjnych okreœlanych jako zespó³ zwi¹zany z AIDS
(AIDS Related Complex= ARC). Laboratoryjne objawy ARC
to: przyspieszony OB, leukopenia, limfopenia, anemia, ma³op³ytkowoœæ, antygenemia HIV oraz przeciwcia³a antyHIV (1, 10, 11, 12, 13).
W postêpowaniu diagnostycznym du¿e znaczenie ma
wywiad œrodowiskowy dotycz¹cy dziecka i rodziców.
Zaka¿enie zostaje potwierdzone w oparciu o badanie
kliniczne oraz wyniki testów serologicznych wykrywaj¹cych
przeciwcia³a anty-HIV- testy Elisa stosowane powszechnie
jako badania przesiewowe oraz potwierdzaj¹cy rozpoznanie test Western-blot, który choæ mniej czu³y jest testem bardziej swoistym (1, 2, 7).
Najpewniejsz¹ metod¹ rozpoznania zaka¿enia HIV w obecnych czasach jest test PCR, polegaj¹cy na wykrywaniu materia³u genetycznego wirusa (1, 3).
Leczenie zaka¿enia HIV u dzieci oparte jest na terapii
antyretrowirusowej, leczeniu immunomoduluj¹cym, leczeniu zaka¿eñ oportunistycznych i nowotworów charakterystycznych dla AIDS.
W terapii antyretrowirusowej obecnie stosowany jest bloker wirusowej odwrotnej transkryptazy-AZT (Retrowir, Zidowudine) (1, 6, 8) najczêœciej w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi (metoda leczenia HAART= high
active antiretro treatment).

Opis przypadku
17-letnia pacjentka (M.L. Nr hist. ch.1126/00) przyjêta
do Oddzia³u Hematologii Kliniki Pediatrii Œ A M, Górnoœl¹skiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
w kwietniu 2000 r. z powodu objawów skazy krwotocznej
oraz bólów g³owy i narastaj¹cego os³abienia. Przyjêta w stanie ogólnym œredniociê¿kim.
W wywiadzie: obserwowane od roku dro¿d¿akowate
zapalenia gard³a i nawrotowa opryszczka wargowa, sk³onnoœæ do krwawieñ z nosa. W badaniu fizykalnym z odchyleñ od normy stwierdzono: wylewy podskórne na koñczynach dolnych o charakterze siniaków, na lewej ³opatce oraz
na brzuchu tatua¿e, z³uszczaj¹ce swêdz¹ce, zmiany skórne
na d³oniach, przedramionach i podudziach, nasilone
dro¿d¿akowate zapalenie b³ony œluzowej jamy ustnej i gard³a, uogólnione powiêkszenie wêz³ów ch³onnych (g³ównie
wêz³y ch³onne szyjne górne symetryczne o wymiarach 2´2
cm, ruchome wzglêdem skóry i pod³o¿a, niebolesne), powiêkszenie w¹troby i œledziony, które to narz¹dy wystawa³y
spod ³uku ¿ebrowego na ok. 4 cm, sztywnoœæ karku (+-).
W badaniach dodatkowych przy przyjêciu z odchyleñ:
przyspieszony OB (40/godz.), podwy¿szona liczba leukocytów (WBC-11,1 K/ul), z odm³odzeniem w rozmazie, obni¿ona liczba p³ytek krwi (PLT-85,0 K/ul).W kontrolnych
badaniach (w 3 dobie) znacz¹ce obni¿enie liczby p³ytek
krwi (PLT-48,0 K/ul), czemu towarzyszy³o krwawienie z nosa wymagaj¹ce za³o¿enia tamponady tylnej, obserwowano równie¿ nasilenie bólu g³owy. Wykonano badanie TK
g³owy z podejrzeniem krwawienia œródczaszkowego, którego wynik by³ ujemny. Z powodu objawów hematologicznych (uogólnione powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, hepatosplenomegalia, nieprawid³owy rozmaz bia³okrwinkowy,
trombocytopenia) wykonano mielogram, który przedstawia³ obraz patologiczny, sugerowa³ zespó³ mielodysplastyczny (cechy dyserytropoezy, dysgranulopoezy, brak megakariocytów, obecnoœæ p³ytek olbrzymich). Z powodu pog³êbiaj¹cych siê niepokoj¹cych objawów neurologicznych
pod postaci¹ drgawek uogólnionych oraz podwójnego widzenia wykonano punkcjê lêdŸwiow¹ na podstawie której
u dziecka rozpoznano grzybicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (odczyn Pandy’ego (-), pleocytoza 2/3,
bia³ko 39,4 mg/dl, glukoza 23,0 mg/dl, liczne komórki
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grzybów; w posiewie wyhodowano Cryptococcus neoformans).
Bior¹c pod uwagê wywiad (przede wszystkim infekcje
nawrotowe o charakterze oportunistycznym, narastaj¹ce
os³abienie), oraz stan kliniczny dziecka (alergiczne zapalenie skóry, dro¿d¿yca jamy ustnej, limfadenopatia, hepatosplenomegalia), u pacjentki wykonano badania w kierunku
zaka¿enia wirusem HIV uzyskuj¹c ich dodatni wynik - dwukrotnie dodatni test Elisa, dodatni test Western blot - obecne
przeciwcia³a przeciwko nastêpuj¹cym antygenom wirusa
HIV: gp 120, gp 120, p 65, p 51, gp 41, p 24. W zwi¹zku
z powy¿szym rozpoznano u dziecka zespó³ nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS) z zaawansowan¹ demonstracj¹
kliniczn¹. W leczeniu stosowano m.in.: antybiotyki, œrodki
przeciwgrzybicze, koncentraty p³ytek krwi, osocze antyhemofilowe. Po 6 dniach od przyjêcia do Kliniki po otrzymaniu wyników badañ serologicznych w kierunku zaka¿enia
HIV dziewczynkê przekazano do Kliniki Chorób ZakaŸnych
Œ A M w Chorzowie celem dalszego leczenia, gdzie po 2 miesiêcznym pobycie zmar³a z powodu progresji klinicznych
objawów choroby.

Dyskusja
Do zaka¿enia HIV u dzieci w Polsce najczêœciej dochodzi
na drodze transmisji wertykalnej. U m³odzie¿y do zaka¿enia
mo¿e dojœæ tak jak u doros³ych przez zanieczyszczone krwi¹
ig³y i strzykawki przy stosowaniu do¿ylnych narkotyków, oraz
drog¹ kontaktów seksualnych (1, 3). Powy¿sze zosta³o wykluczone u naszej pacjentki (wywiad, badanie toksykologiczne i ginekologiczne ujemne), choæ przynale¿noœæ do subkultury m³odzie¿owej, któr¹ podawa³a w wywiadzie sugerowa³a bardzo mocno udzia³ tych czynników w mechanizmie zaka¿enia. Ponadto dziecko nie otrzyma³o nigdy preparatu
krwiopochodnego. Ewidentnym u dziewczynki czynnikiem
ryzyka zaka¿enia by³y doœæ rozleg³e tatua¿e, wykonane przed
ponad rokiem przed przyjêciem do Kliniki w nielicencjonowanym zak³adzie o niskim poziomie higieny. Ta droga zaka¿enia wydaje siê byæ najbardziej prawdopodobna. Epizod ten
przekonuje do prowadzenia wœród m³odzie¿y, wœród której
tatua¿e s¹ tak popularne szerokiej akcji uœwiadamiaj¹cej odnoœnie wi¹¿¹cych siê z nimi zagro¿eniach. Od chwili zaka¿enia HIV do momentu rozwoju pe³noobjawowego AIDS
up³ywa od 6 miesiêcy do 10 lat. W przypadku pe³noobjawowego AIDS dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia odpornoœci, co z powodu powik³añ zakaŸnych prowadzi do
œmierci. W ok. 45% chorych po roku od pojawienia siê infekcji oportunistycznych dochodzi do œmierci, u 70% po 2 latach, u 100% po 3 latach (1, 8, 9).
W przypadku przedstawionej dziewczynki doœæ niezrozumia³ym aspektem jest niezwyk³a progresja choroby.
Choæ w wywiadzie u dziecka podkreœlane s¹ nawracaj¹ce
obturacyjne zapalenia oskrzeli do 12 roku ¿ycia, bêd¹ce
przyczyn¹ wielokrotnych hospitalizacji, to analiza kart
informacyjnych z pobytów w Oddziale Klinicznym wyklucza³a u pacjentki pierwotny niedobór odpornoœci, na który
mog³a na³o¿yæ siê infekcja HIV i co mog³o byæ przyczyn¹
tak szybkiego przebiegu choroby. Podobnie oznaczone
podczas aktualnie omawianego pobytu dziecka w Klinice
wybrane parametry odpornoœci (m.in. stê¿enie immunoglobulin, odsetek limfocytów T i B) mieœci³y siê w granicach
normy. Wobec braku wówczas mo¿liwoœci technicznych
nie oznaczono subpopulacji limfocytów T. W przegl¹danym piœmiennictwie nie dostrzegliœmy doniesieñ o tak
szybkiej dynamice zmian chorobowych u pacjentów z zaka¿eniem HIV, rzadkie s¹ doniesienia o AIDS u pacjentów
pediatrycznych zaka¿onych inn¹ ni¿ odmatczyna drog¹.
Z uwagi na powy¿sze przypadek wydawa³ siê zas³ugiwaæ
na przedstawienie.

Zespó³ nabytego niedoboru odpornoœci...
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