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Streszczenie
Owrzodzenia narządów płciowych (genital ulcer diseases – GUDs) są udokumentowanym czynnikiem ułatwiającym
zakażenie wirusem HIV-1. Do głównych patogenów wywołujących GUDs zalicza się: Herpes simplex virus (HSV), Treponema pallidum i Haemophilus ducreyi. Uważa się, że GUDs mogą zwiększyć ryzyko transmisji wirusa HIV nawet
100-krotnie. Rozważa się kilka mechanizmów ułatwiających przeniknięcie wirusa do żywego organizmu. Pierwszym
z nich jest mechaniczne uszkodzenie naskórka lub błon śluzowych stwarzające fizyczne wrota infekcji. Kolejnym
sprzyjającym czynnikiem jest zwiększona liczba komórek nacieku zapalnego, takich jak makrofagi oraz limfocyty T.
Obserwowana zwiększona ekspresja (up-regulation) koreceptorów HIV – CCR5 i CXCR4 – na powierzchni makrofagów i limfocytów naciekających owrzodzenie dodatkowo zwiększa ryzyko wniknięcia wirusa do organizmu. W artykule omówiono relacje między poszczególnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, przebiegającymi z owrzodzeniami narządów płciowych, a zakażeniem HIV.
Słowa kluczowe: owrzodzenia narządów płciowych, HIV.

Abstract
Genital ulcer diseases (GUDs) are documented agents facilitating HIV-1 infection. The main pathogens causing GUDs
are: Herpes simplex virus (HSV), Treponema pallidum and Haemophilus ducreyi. It is suggested that these diseases
may increase the risk of HIV transmission even a hundredfold. A few mechanisms facilitating HIV penetration into
the organism are considered. The first one is disruption of the epidermis or mucous membranes, creating a physical
entry point for an infection. The next one is an increased number of inflammatory infiltration cells such as
macrophages and T-lymphocytes. Increased expression (up-regulation) of HIV co-receptors – CCR5 and CXCR4 – on
the surface of macrophages and lymphocytes in lesions is an additional risk factor of HIV infection. In the paper
relationships between GUDs and HIV acquisition are described.
Key words: genital ulcers, HIV.

Wstęp
Choroby przenoszone drogą płciową znane są społeczeństwu prawdopodobnie od początków istnienia życia. W ostatnim stuleciu w kręgu zainteresowań naukowców oprócz
klasycznych chorób wenerycznych pojawił się dotąd niepokonany wróg ludzkości – wirus upośledzenia odporności
(human immunodeficiency virus – HIV), stanowiący zagro-

żenie na skalę ogólnoświatową. Po zapoznaniu się z drogami przenoszenia wirusa zaobserwowano częste współwystępowanie zakażenia HIV u osób z innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dotyczyło to głównie chorób
przebiegających z owrzodzeniem narządów płciowych, takich jak: kiła, wrzód miękki czy opryszczka narządów płciowych [1–4]. Zależność ta przyczyniła się do poszukiwania
związku między owrzodzeniami narządów płciowych a HIV.
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Celem pracy jest przedstawienie powiązań między
owrzodzeniami narządów płciowych (genital ulcer diseases – GUDs) a HIV i zapoznanie z mechanizmami sprzyjającymi koinfekcji.

Owrzodzenia narządów płciowych – etiologia,
krótka charakterystyka, różnicowanie, związek
z ludzkim wirusem upośledzenia odporności
Do najczęściej występujących chorób przenoszonych
drogą płciową związanych z GUDs zalicza się opryszczkę
narządów płciowych i kiłę, a w krajach rozwijających się
również wrzód miękki (chancroid). Niektórzy autorzy do
grupy GUDs dołączają ziarniniaka pachwinowego wywoływanego przez Calymmatobacterium granulomatosis [5].
Liczne doniesienia naukowe przedstawiają silny związek HIV z chorobami powodującymi GUDs [6–10]. W badaniu Clottey’a i wsp. iloraz szans (odd ratio) i iloraz ryzyka (risk ratio) zakażenia HIV były większe dla GUDs niż dla
chorób przenoszonych drogą płciową niepowodujących
owrzodzeń okolicy moczowo-płciowej (non-genital ulcer
diseases – nGUDs) [11].
Dane z Kenii i Tajlandii sugerują, że GUDs mogą zwiększać ryzyko zakażenia HIV nawet 50–300-krotnie podczas
każdego stosunku płciowego bez zabezpieczenia [12–14].

Opryszczka narządów płciowych
Opryszczka narządów płciowych jest bolesną, nawrotową infekcją wirusową, wywołaną głównie przez wirusa
opryszczki typu 2 (Herpes simplex virus 2 – HSV-2). Cechą
charakterystyczną jest występowanie dwóch faz choroby
– latentnej, kiedy wirus pozostaje w organizmie w stanie
uśpionym, oraz aktywnej, gdy dochodzi do wystąpienia
symptomów. Choroba manifestuje się pojawianiem się
mnogich drobnych pęcherzyków na żywoczerwonym pod-

łożu oraz znaczną bolesnością [15]. Objawy jej scharakteryzowano w tab. 1. Wiodącą przyczyną GUDs na świecie
jest HSV-2, jednak różnorodność praktyk seksualnych,
w tym kontaktów oralno-genitalnych, powoduje coraz
częstszy udział HSV-1 w patogenezie opryszczki narządów
płciowych [16]. Metaanalizy wykazują, że wcześniej przebyta infekcja HSV-2 zwiększa 2–3-krotnie ryzyko nabycia
HIV [17–19]. Zarówno objawowa, jak i subkliniczna aktywacja HSV-2 powoduje wzrost replikacji HIV-1 w organizmie [20]. Na podstawie danych z Indii zaobserwowano,
że w porównaniu z innymi przyczynami GUDs (Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi) stężenie HIV w osoczu jest znacząco większe u pacjentów zakażonych HSV
[21]. Wirus HSV-2 jest także częstszą niż wcześniej sugerowano przyczyną GUDs w Południowej Afryce. Badania
z tamtego regionu świadczą o silnym powiązaniu opryszczki narządów płciowych ze zwiększonym ryzykiem zakażenia HIV [22]. Zauważono również, że współwystępująca
z zakażeniem HIV opryszczka narządów płciowych u kobiet wiąże się ze zwiększeniem zarówno szyjkowo-pochwowego, jak i osoczowego stężenia HIV-1 RNA, niezależnie
od stopnia upośledzenia odporności ogólnoustrojowej
[17]. W innym badaniu zaobserwowano zwiększenie stężenia HIV w osoczu przy każdym nowym epizodzie wystąpienia objawów opryszczki narządów płciowych [23].
Przedstawione dane skłaniają do traktowania HSV-2 jako
swego rodzaju kofaktora w zakażeniu HIV-1 na drodze seksualnej, a także świadczą o jego znaczeniu w namnażaniu się HIV i potencjalnym zwiększeniu ryzyka zakażenia
drogą krwi. Znany jest także wpływ zakażenia HSV-2 na
ryzyko zakażenia śródporodowego. Więcej niż 25% transmisji HIV z matki na dziecko w czasie porodu może wiązać się z matczyną koinfekcją wirusem opryszczki [24].
Biorąc pod uwagę rezultaty wielu badań klinicznych, Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization
– WHO) zaleca terapię przy użyciu acyklowiru w rejonach,

Tab. 1. Różnicowanie owrzodzeń narządów płciowych w zależności od etiologii GUDs (zmodyfikowane na podstawie Mroczkowskiego)
Wyszczególnienie

Opryszczka narządów płciowych

Owrzodzenie pierwotne w kile

Wrzód miękki

średni okres inkubacji

2–7 dni

2–4 tyg.

3–7 dni

charakterystyka

drobne pęcherzyki, nadżerki,
owrzodzenia, mogą zlewać się
w większe zmiany, żywoczerwona,
lśniąca podstawa

okrągłe lub owalne, zwykle
pojedyncze owrzodzenie
o twardej konsystencji, nie ulega
odkształceniu przy uciśnięciu

powierzchowne owrzodzenia
o podminowanych, nieregularnych brzegach, miękka
konsystencja, ulega
odkształceniu przy uciśnięciu

bolesność

bardzo bolesne, szczególnie
w zakażeniu pierwotnym

niebolesne

różny stopień
nasilenia bolesności

węzły chłonne

powiększone, bolesne, głównie
w zakażeniu pierwotnym

powiększone, twarde, niebolesne,
nie ulegają rozpadowi

powiększone jednostronnie,
mogą tworzyć „bubo”
i ulegać rozpadowi

objawy ogólne

głównie przy zakażeniu pierwotnym rzadko
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gdzie HSV odpowiedzialny jest za przynajmniej 30% przypadków GUDs [25]. Wielu autorów sugeruje, że terapia
przeciwopryszczkowa może być obiecującym narzędziem
w kontroli rozprzestrzeniania się HIV [17, 20]. Wyniki niedawno przeprowadzonego przez Celum i wsp. badania wykazały jednak brak efektywności standardowych dawek
acyklowiru w redukcji liczby nowych zakażeń HIV-1 wśród
kobiet HSV-2-seropozytywnych. Wskazuje to na potrzebę
poszukiwania nowych sposobów przerwania interakcji
między tymi wirusami [26].

Kiła
Kiła (syphilis) jest układową chorobą przenoszoną drogą płciową, wywoływaną przez krętka bladego (T. pallidum). Przebiega przez wiele lat z naprzemiennymi okresami objawowymi i utajonymi [27]. W pierwszym okresie
dochodzi do wytworzenia charakterystycznego owrzodzenia pierwotnego, dlatego wielu autorów zalicza kiłę do
GUDs. Cechy szczególne objawu pierwotnego i jego różnicowanie z innymi GUDs przedstawiono w tab. 1.
Ze względu na udowodniony związek owrzodzeń okolicy moczowo-płciowej ze zwiększeniem ryzyka zakażenia
HIV-1 kiła jako jeden z reprezentantów GUDs stała się
przedmiotem zainteresowania wielu zespołów naukowych. Włoscy badacze zaobserwowali, że u osób z dodatnimi wynikami testów serologicznych w kierunku kiły częściej dochodzi do serokonwersji HIV-1 [28]. Zwiększone
ryzyko zakażenia HIV potwierdzono u pacjentów z owrzodzeniem pierwotnym w wywiadzie [29].
Dane z Afryki Zachodniej wskazują na zwiększone ryzyko transmisji HIV-2 u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi przeciwciałami przeciwkrętkowymi [30]. Można
wysunąć wniosek, że pacjenci z dodatnimi odczynami serologicznymi należą do grupy ryzyka zarażenia HIV zarówno typu 1, jak i 2. Naukowcy sugerują, że diagnostyka
kiły wydaje się istotnym elementem oceny ryzyka zakażenia HIV u osób aktywnych seksualnie [28]. Obecność
objawu pierwotnego kiły u matki w momencie porodu nie
wiązała się natomiast ze zwiększeniem ryzyka śródporodowej transmisji HIV na noworodka [24]. W innym badaniu zwrócono uwagę na różnicę w wartościach OR do powiązania infekcji HIV z kiłą w wywiadzie (OR = 6) a kiłą
potwierdzoną diagnostyką serologiczną (OR = 3,7). Czynnikami wpływającymi na różną korelację zależności między zakażeniem HIV a kiłą w wywiadzie lub kiłą seropozytywną są niejednokrotnie problemy z diagnostyką
laboratoryjną [8]. Ważnym aspektem współwystępowania T. pallidum i HIV jest duże ryzyko uzyskania wyników
fałszywie ujemnych w diagnostyce serologicznej kiły [27].
Ballard i wsp. stwierdzili, że czułość testów RPR (rapid plasma reagin) i FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody
absorption test) wynoszą odpowiednio 69,3 i 89,6%, natomiast swoistość testów odpowiednio 86,1 i 58,5%, przy
czym towarzyszące zakażenie HIV wpływało negatywnie
na wykrycie przeciwciał przeciwkrętkowych u pacjentów
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z potwierdzoną za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction – PCR) obecnością T. pallidum w organizmie [31]. Warto tu zwrócić uwagę, że jednoczesne zakażenie HIV i T. pallidum przyczynia się do
modyfikacji obrazu klinicznego kiły, co powoduje trudności diagnostyczne i lecznicze [32].

Wrzód miękki
Wrzód miękki (ulcus molle), nazywany inaczej wrzodem wenerycznym, jest chorobą przenoszoną drogą płciową, występującą głównie w rejonach tropikalnych
i subtropikalnych. Schorzenie wywoływane jest przez
Gram-ujemną pałeczkę H. ducreyi. Cechuje je powstawanie miękkiego, zwykle bolesnego owrzodzenia, zazwyczaj
w obrębie narządów płciowych, któremu może towarzyszyć zapalenie węzłów chłonnych pachwinowych z tkliwością, skłonnością do ropienia i formowania „bubo” [33].
Różnicowanie z innymi GUDs przedstawiono w tab. 1.
Wrzód miękki jest potwierdzonym i ważnym kofaktorem w transmisji HIV-1 na drodze heteroseksualnej [34].
Wyniki badań przeprowadzonych w Nowym Jorku wykazują, że pacjenci zakażeni H. ducreyi mają 3-krotnie większe ryzyko nabycia HIV-1, co sugeruje istnienie mechanizmów, które ułatwiają zakażenie HIV w obecności wrzodu
miękkiego [35]. Ze względu na częstsze występowanie
wrzodu wenerycznego w krajach tropikalnych większość
prac naukowych pochodzi z kontynentu afrykańskiego.
Pepin i wsp. zaobserwowali, że pacjenci z dodatnimi przeciwciałami przeciw H. ducreyi lub z GUDs w wywiadzie
częściej byli zakażeni HIV-2 niż osoby z ujemnymi testami diagnostycznymi w kierunku wrzodu miękkiego oraz
bez GUDs w wywiadzie [30]. W badaniach kohortowych
przeprowadzonych w Kenii potwierdzono, że GUDs są niezależnym czynnikiem ryzyka zakażenia HIV u prostytutek.
Owrzodzenie narządów płciowych w tej grupie zawodowej, wywołane głównie przez H. ducreyi, sprzyja przekazaniu HIV partnerowi seksualnemu ze względu na większe nagromadzenie wirusów w drogach rodnych kobiety.
Stwierdzono ponadto, że im częstsze epizody GUDs, tym
większa podatność na infekcję HIV, co wiązało się przede
wszystkim z zakażeniem H. ducreyi [36]. Z kolei Greenblat
i wsp. sugerują, że – zważywszy na rozpowszechnienie
wrzodu miękkiego w rejonie afrykańskim – agresywna
kontrola i leczenie zakażeń H. ducreyi może być skuteczną i praktyczną drogą, przybliżającą do redukcji częstości
przekazywania HIV w czasie kontaktów heteroseksualnych w Afryce [37].

Mechanizmy ułatwiające zakażenie ludzkim
wirusem upośledzenia odporności
Istnieje kilka mechanizmów ułatwiających zakażenie
HIV w przebiegu GUDs. Zalicza się do nich: promiskuityzm,
uszkodzenie mechaniczne naskórka lub błon śluzowych,
migracja komórek układu odpornościowego w miejsce
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owrzodzenia oraz wzmożona ekspresja koreceptorów
umożliwiających wirusowi wniknięcie do komórki.
Promiskuityzm
Liczni partnerzy seksualni i częste współżycie, szczególnie z osobami z grup dużego ryzyka, należą do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia
zarówno HIV, jak i GUDs [38].
Uszkodzenie naskórka lub błon śluzowych
Uszkodzenia błon śluzowych lub naskórka stanowiących mechaniczną barierę przed zakażeniem, występujące w miejscu owrzodzenia, również uważa się za jedną
z przyczyn zwiększonego ryzyka zakażenia HIV [39]. Wynika to przede wszystkim z napływu komórek nacieku zapalnego [38]. Zaobserwowano, że zaburzenie integralności błon śluzowych w przebiegu wrzodu miękkiego
zwiększało częstość zakażenia HIV, co wiązano z napływem makrofagów i limfocytów CD4 w miejsce uszkodzenia. Wykazano także, że mechaniczne uszkodzenie skóry
i iniekcja zabitych bakterii H. ducreyi wystarczały do zmiany lokalnego mikrośrodowiska i rekrutacji komórek odpowiedzi immunologicznej ze zwiększoną ekspresją (up-regulation) receptorów wykorzystywanych przez HIV [40].

goty z ∆32 mutacją CCR5 są odporne za zakażenie [54–57].
Znane są również wirusy wykorzystujące zarówno CCR5,
jak i CXCR4. Poznawszy rolę koreceptorów w transmisji
HIV, zaczęto interesować się poziomem ich ekspresji
w owrzodzeniach. Wyniki wielu badań sugerują, że zakażenie HSV, H. ducreyi lub T. pallidum wiąże się ze wzmożoną ekspresją koreceptorów HIV w miejscu zakażenia
[38, 41]. Wykazano, że w warunkach in vivo u osób zakażonych H. ducreyi dochodzi do zjawiska up-regulation koreceptorów CCR5 i CXCR4 na makrofagach oraz CCR5 na
limfocytach T CD4 w miejscu owrzodzenia. Zjawisko to
jest istotne statystycznie w porównaniu z ekspresją CCR5
i CXCR4 w komórkach krwi obwodowej [40]. Wyniki badania przeprowadzonego z H. ducreyi w warunkach in vitro nie wykazały jednak znacząco zwiększonej ekspresji
koreceptorów HIV. Część naukowców uważa, że wysoka
ekspresja koreceptorów CCR5 na komórkach może wynikać głównie z selektywnej migracji komórek pamięci i limfocytów efektorowych mających na swojej powierzchni
te receptory, a zjawisko up-regulation w miejscu docelowym (owrzodzeniu) odgrywa znacznie mniejszą rolę [40].
Wyniki badań prowadzonych w warunkach z użyciem
T. pallidum potwierdzają jednak zwiększoną gęstość koreceptorów HIV na komórkach nacieku zapalnego [58–61].
Inne

Migracja komórek układu immunologicznego
w miejsce owrzodzenia
Dominującymi komórkami nacieku zapalnego w chorobach przebiegających z owrzodzeniami są makrofagi
oraz limfocyty T. Oprócz pożądanej, mającej na celu walkę z obcym antygenem, funkcji mają one na swojej powierzchni receptory, które są wykorzystywane przez HIV
w celu wniknięcia do komórki [1, 41, 42]. Rozważa się rolę dużej liczby limfocytów CD4 w zmianach wywoływanych przez H. ducreyi, T. pallidum oraz HSV [40].
Ekspresja koreceptorów CCR5 i CXCR4
Aby zrozumieć rolę mechanizmu up-regulation koreceptorów CCR5 i CXCR4, potrzebne jest zrozumienie funkcji, jakie pełnią one w zakażeniu HIV. Wirus HIV-1 wykorzystuje CD4 jak receptor do wejścia do komórek.
Potrzebuje jednak do tego koreceptora [43–45]. Ze względu na rodzaj wykorzystywanych koreceptorów HIV podzielono na dwa rodzaje. Wirusy R5-zależne (M-tropowe) używają CCR5 [46, 47] i atakują głównie makrofagi, komórki
dendrytyczne, aktywowane limfocyty T oraz komórki pamięci. Jest to główny rodzaj wirusa występujący w nasieniu (semen) i odpowiadający przede wszystkim za zakażenie na drodze kontaktów płciowych [43, 48–51]. Drugim
rodzajem są wirusy X4, mające powinowactwo do receptorów CXCR4 znajdujących się na limfocytach T CD4
[52, 53]. Odpowiadają one przede wszystkim za progresję choroby, natomiast w mniejszym stopniu biorą udział
w zakażeniu pierwotnym. Warto zaznaczyć, że homozy-
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MacDonald i wsp. zauważyli, że małe stężenia witaminy A w organizmie zmniejszają ryzyko serokonwersji
HIV-1. Szczególne znaczenie ma to u osób z GUDs, u których zmniejszone stężenie retinolu wpływa na różnicowanie makrofagów i limfocytów, co redukuje podatność
błony śluzowej na zakażenie HIV-1 [34].

Podsumowanie
Związek GUDs z zakażeniem HIV uznaje się za pewny.
Programy promujące higienę życia seksualnego są nieocenionym sojusznikiem w walce z rozprzestrzenianiem HIV
na świecie. Szczególny nacisk powinno położyć się na edukację i profilaktykę zakażeń u osób młodych, mających
licznych partnerów seksualnych, oraz wśród podróżujących do krajów rozwijających się, gdzie problem GUDs,
przede wszystkim wrzodu miękkiego, jest szeroko rozpowszechniony. Niezwykle istotne wydaje się wypracowanie
szczególnej czujności wobec osób z GUDs w wywiadzie,
celowane leczenie zmian i diagnostyka w kierunku HIV.
Stałe pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów ułatwiających zakażenie HIV chorych z innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową jest jednym z warunków
skutecznej kontroli pandemii AIDS na świecie [61, 62].
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