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Epidemiológiai áttekintés



2012. December 31.: 11.581 HIV/AIDS fertőzött
(összesen 18.543 1985 óta halmozódóan)



Magas HIV incidencia az 1980-as években
megfertőződött gyermekek körében
- Ezen betegek száma a 1990-es évek elején a
legmagasabb, 90% F1 altípussal fertőzött



Ebben az időszakban a HIV incidencia a
felnőttkorú csoportban alacsony, kismértékű
emelkedés tapasztalható védekezés nélküli
szexuális kapcsolat miatt, ami az elmúlt évtized
fő fertőzési módja



Jelenleg nagy számú 19-24 éves betegcsoport
él Romániában, akik a 1987-1990-es kohorszba
tartoznak, (>6.000)



A fertőzöttek jelentős része részt vesz ART
kezelésben (>8000 fő a 2012-ben aktív
nyilvántartott 9800 főből)
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A HIV járvány kockázati tényezőinek
értékelése
Kockázatértékelés eredményeként: növekvő HIV incidencia, növekvő
HCV prevalencia (mely jelzi az injektálási kockázatok növekedését), az
injektálási mintázatok változása (növekvő injektálási gyakoriság,
stimuláns
injektálás
arányának
emelkedése),
megelőző
szolgáltatásokhoz
való
alacsony
hozzáférés
(tűcsere,
opiát
szubsztitúciós kezelés).
A HIV járvány 2011-ben időben egybeesett az ártalomcsökkentő
szolgáltatások szignifikáns csökkenésével, ami a nemzetközi programok
és a rendelkezésre álló támogatások (Global Fund, UNODC) befejezése
miatt következett be.
2009-től változtak a droghasználat mintázatai. BSS 2009-ben a
válaszadók 97%-a a heroint nevezte elsődleges szerének. 2010-ben
67% a heroint, 31% amfetamin típusú stimulánst – leginkább szintetikus
kantinonokat – nevezte elsődleges szerének. 2012-ben tovább
folytatódott az átrendeződés: az IDU-k 49,4%-a új pszichoaktív szert
(NPS) jelölte meg elsődleges szerként.

HIV járvány kockázati tényezői
Az új stimulánsokra történő váltás – új pszichoaktív szereket injektálnak,
az injektálás gyakorisága magasabb mint az opiát-használók esetében
– 6-10 alkalom/nap az új szereket injektálók, 3-5 alkalom/nap a heroinhasználók körében. Az új szerek magasabb hozzáférhetősége
hozzájárult az injektálók számának növekedéséhez. 14,2%-os
emelkedés történt az intravénás szerhasználók számában a 2007-ben
készített becsléshez képest, amikor még semmilyen NPS nem volt
hozzáférhető.
Az intravénás szerhasználat Bukarestben koncentrálódik. Az IDUk
becsült száma a 2007-es 16.867 főről 19.265 főre emelkedett 2011-es
becslés szerint, ami 14.2%-os emelkedést jelent. Országos POU/PDU
becslés nem készült, mert Bukaresten kívül nincsenek megfelelő
szolgáltatók, programok.
További bizonyíték az új pszichoaktív szerek terjedésére, hogy a
sürgősségi ellátási esetek 38,9%-a ezekhez köthető, 30%-uk napi
injektáló szerhasználó.

Korábbi pozitív HCV státusz
A korábbi pozitív HCV státusz kockázati tényezőnek tekinthető, mely az
injektálási kockázat indikátora. Ide tartozik az eszközmegosztás, a
védekezés nélküli szexuális kontaktus, a gyakoribb injektálás stb.
A HCV magas prevalenciája (mintegy 80%) az IDUk körében több éven át
sorozatban, ill. az alacsony szintű kezelési hozzáférés e vírus miatt a HIV
járvány előrejelzője. Ez a tézis bizonyításához további vizsgálatok
szükségesek.
Bizonyítékok azt sugalják, hogy a HIV járvány erősen korrelál a HCV
státusszal (“Prof. Dr. M. Bals”, Compartment for Monitoring and Evaluation of
HIV/AIDS Infection in Romania INBI), de az oksági viszonyt nehéz
azonosítani.
Továbbá, Romániában a HCV terápia alulfinanszírozott, az antiretrovirális
(HIV) terápiában részt vevők alapértelmezésben nem jogosultak a HCV
terápiára, ami befolyásolná a HIV fertőzés kezelésére adott immunválaszt is,
miután a HCV-t azonosították.
A HCV magas prevalenciáját a görögországi HIV járvány esetében is
azonosították.

Alacsony mértékű szolgáltatások
A HIV terápia mértéke magas a normál népesség körében. Az intravénás
szerhasználók azonban problémákba ütközhetnek, mert hiányoznak személyi
azonosító okmányaik, biztosítási jogviszonyuk vagy bejelentett lakcímük.
Az opiát szubsztitúciós kezelésben részesülők száma 2011-ben 742 fő (régi és új
esetek összesen, a becsült 19.265 fő intravénás szerhasználóból (38,1% vagy 7339
fő opiát-használó (POU alacsony szintű, kb. 10% az OST lefedettsége)
(publikáltatlan nyers adatok, BSS 2102). A 2011-es új eset/összes eset arányát
tekintve a kezelésben maradás szintje alacsony.
Az opiát szubsztitúciós kezelés szintje alacsonynak tekinthető az elmúlt 8 évben,
ami hozzájárult a járványhoz. A stimulánsokra történő váltás csökkentette a
szubsztitúciós kezelés iránti igények számát. A POU becslés alapján azonban még
így is legalább 5000 férőhely (~70%) lenne szükséges. A speciálisan a
stimulánsokhoz köthető kezelést megvalósító programok hiánya jelentős
intravénás szerhasználó populációt hagy kezelési alternatíva nélkül.
A közelmúltban a tűcsere szolgáltatók által kiosztott fecskendők számának
csökkenése és a opiátok és az amfetamin típusú stimulánsok kombinált használata
növekvő injektálási gyakorisághoz vezetett, amelyek mind hozzájárultak a HIV
gyorsabb terjedéséhez.
Az IDU becslést alapul véve Bukarestben a minimális cél 1,9 millió fecskendő lenne
(100 fecskendő/0IDU). 984.000 fecskendőt osztottak ki egész Romániában (895.000
2011-ben, 50 fecskendő/IDU). 2008 ill. 2009-ben jóval több, kb. 1,7 millió fecskendő
/ év került kiosztásra.

Kockázati magatartások
Egy kutatás az új szerekről (legal highs) intenzív használók (havi legalább 4
alkalommal használtak, N=120) körében azt találta, hogy a válaszadók 25%-a
injektálta a szert. Az új szereket országszerte használják, de az intravénás
használat Bukarestben koncentrálódik. (RNFP és UNICEF 2011 szeptember).

Másik fontos aspektus, hogy az injektálás gyakorisága 6-10 alkalom/nap az új
szerek esetében vs. 3-5 alkalom/nap opiát-használat esetében. A tolerancia
gyorsan emelkedik, egyes esetekben akár a 30 percenkénti fogyasztás is
előfordul.

A vizsgálatban megkérdezett IDUk esetében 10-ből 8 megosztotta a
fecskendőt, fele nem használ kondomot.

Az IDUk felénél előfordult már helyi elfertőződés vagy üszkösödés.

Kockázati magatartások
Két keresztmetszeti vizsgálat adatai – ARAS és INBI által

INBI
 85 beteg 11.2011 – 31.07.2012
 66 férfi 13 nő
átlagéletkor 29 (16-42)
 28% állandó szexuális partnerrel él
 26% gyermekkel él
 iskolázottság: 4 osztály (25%), 8 osztály (63 %), középiskola (11%)
 31% börtönben
 vírus genotípus, resistance, CD4 szám, HCV, HBV, syphilis
 külföldi utazás, kockázati tényezők

16

17

Kockázati magatartások
Genotípus megoszlás
Unknown
19%
CRF14_B
G type
18%

G type
3%

F1 type
56%

B type
4%

CRF14_BG először 1990-ben Portugáliában azonosították, majd spanyol IDUk
által terjedt el Európában.
Profil:
-jellemző a CXCR4
-a betegség gyors progressziója jellemző

HIV-1 altípus megoszlása HIV betegek körében
Romániában 2003-2011

- 2132 HIV + beteg
•
•
•
•

HIV 1 altípus:
F1- 1936 (91%)
B- 54 (3%)
C- 54 (3%)
CRF altípus
48 (2%)

Paraschiv S et al.; Recombination analysis for subtyping
unclassified HIV-1 isolates in Romania. Therapeutics,
Pharmacology ad Clinical Toxicology

Kockázati magatartások
A HIV/AIDS fertőzött IDUk profilja Romániában

fiatal férfi
kb. 10 évig heroint majd 1 éve új pszichoaktív szerthasznál
HCV koinfekció jelen van
közelmúltban lett HIV fertőzött az új pszichoaktív szer használattal
összefüggésben
jobb pitvari bakteriális színbelhártyagyulladás esélye 25%

a CRF_BG típusú HIV fertőzés esélye 20%, amely gyorsabban progresszál
mint az F1 típusú
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Kockázati magatartások
ARAS
 100 tűcsere kliens – 2012 július
 20 kérdést tartalmazó kérdőív

 82 férfi 17 nő
 átlagéletkor 28 (16-46)
 8,1 év a drogkarrier hossza

 96% minden nap injektál
 87% megoszt tűt vagy más eszközt
 82% stimulánsokat injektál önállóan vagy heroinnal (metadonnal)
jelenleg mindössze 4% vesz részt valamiféle egészsgégügyi típusú kezelésben
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Legfrissebb adatok – 2012
A legújabb nem publikált adatok 2012-ből azt mutatják, hogy a bukaresti
intravénás – a szűrésben részt vevő – szerhasználók körében a HIV
fertőzés 52,5%.
A HCV prevalenciája IDUk körében 78,9%, a minta 40,5%-a HCV és HIV
vírussal egyaránt fertőzött.
Az elsődlegesen injektált szer új pszichoaktív szer (új amfetamin típusú
stimuláns) a minta 49,4%-ában, melyet a heroin-használat 38,1%
Mintaelemszám 417 fő, minden válaszadó egyfajta hólabdás módszerrel
került
bevonásra.
RDS
(respondent
driven
sampling).
Forrás: Carusel 2012 – BSS among IDUs in Bucharest – nyers adatok alapján – nem publikált
adatok

Következtetések
A HIV/AIDS járvány terjedését vizsgálni kell a romániai, az európai és a
más nemzetközi hatóságoknak, népegészségügyi szervezeteknek.
A Global Fund és a UNODC programjainak kulcsszerepe volt az
ártalomcsökkentés nemzeti hálózatának létrehozásában Romániában,
mely elsősorban Bukarestben koncentrálódott, ahol a legtöbb problémás
szerhasználó él.
A Nemzeti Drogellenes Központ (NAA) és az Egészségügyi Minisztérium
kiépített egy kezelőrendszert, mely megfelelő ugyan, de alulfinanszírozott.
Ezek az erőfeszítések nem elégségesek az intravénás szerhasználók
HIV/AIDS vagy más – pl. HCV – kitettségének kontrollálására.
2011 óta a HIV/AIDS pozitív esetek száma az intravénás szerhasználók
körében emelkedik, a trend csúcsát nem látjuk. Ez hamarosan nagyon
veszélyes népegészségügyi problémákat okozhat más kockázati
csoportokban, mint pl. a
sex munkások, a homoszexuálisok vagy
bármilyen, a fertőzöttek közelében élő személyek körében.

Következtetések
A romániai, az európai és a nemzetközi hatóságok részéről fokozottabb
erőfeszítések szükségesek a járvány megállítása érdekében. Fontos
továbbá az ártalomcsökkentés célzott finanszírozása és a képzési
programok támogatása.
A jelenlegi két folyamatban lévő kutatás végleges eredményei világosabb
képet adnak majd a helyzetről. Két szervezet a RAA és a Carusel
részvételével kutatás készül a vírus genotípusokról a romániai
járványügyi központ részvételével (INBI).
További kutatás szükséges az új HIV pozitív esetek demográfiai és a
viselkedési jellemzőinek jobb megértése érdekében, hogy hatékonyabb
megelőzési intézkedések születhessenek.
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Köszönöm a figyelmet!

