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• Częstośd występowania zakażeo HIV i AIDS u 
osób starszych (osoby powyżej 50 roku życia) 
znacząco rośnie 

 Spowodowane jest to:  

 1.Dłuższym przeżyciem osób zakażonych  
 HIV w młodości   

 2. Zwiększaniem liczby nowych zakażeo 
 wśród osób starszych,  



Pacjenci żyjący z HIV i szacowana 

liczba zakażonych w USA  

Estatrapolacja danych z CDC z roku 2008  



Zakażenie HIV w grupie 50+. 
Epidemiologia ( USA)  

 

 

Szacuje się, ze 50% pacjentów żyjących z HIV w 
2015 roku będzie miała > 50 lat  

 

   

 

Frieberg et al., JAMA Internal Med 2013 



Liczba diagnozowanych z 
HIV > 50 roku życia w UK  



Zakażenie HIV w Polsce u osób 50+ 
w latach 2005-2013 (dane PZH) 



• Osoby starsze są narażone na późne rozpoznanie 
zakażenia HIV z powodu stereotypowego 
myślenia, że zakażenie HIV dotyczy zwykle ludzi 
młodych oraz że aktywnośd seksualna znacząco 
obniża się u osób w starszym wieku 

 

• Wśród osób > 50 r. życia jedynie 38% mężczyzn i 
22% kobiet było pytanych o aktywnośd seksualną 
podczas wizyt lekarskich 



Przyczyny zwiększania częstości 
zakażeo HIV u osób starszych  

• Jedynie 20% amerykanów > 50 r. życia bez 
ewidentnego ryzyka zakażenia HIV jest 
testowanych w kierunku HIV 

• Osoby > 50 r. życia znacznie rzadziej znają drogi 
transmisji HIV, rzadziej używają prezerwatyw, 
nawet jeśli maja wielu partnerów seksualnych  

• Osoby starsze znacznie rzadziej wymieniają się 
sprzętem do iniekcji, natomiast nie ma różnicy w 
częstości podejmowania ryzykownych zachowao 
seksualnych  



Przyczyny zwiększania 
częstości zakażeo HIV u 

starszych c.d. 

• Mimo mitów i stereotypów, wiele starszych 
osób pozostają aktywne seksualnie, a kontakt 
homoseksualny pozostaje najczęściej 
zgłaszanym zachowaniem ryzykownym u 
zdiagnozowanych HIV w grupie 50 +. 

• Drugim najczęstszym czynnikiem ryzyka u 
osób 50+ jest dożylne zażywanie narkotyków 

• U wielu osób 50+ nie zidentyfikowano 
czynników ryzyka, co najprawdopodobniej 
wiąże się z transmisja heteroseksualną  

 



Aktywnośd seksualna osób starszych ( USA)  

Lindau ST. N Engl J Med. 2007;357(8):762-774. 
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Co najmniej 1x w ostatnim rokur 
≥2-3 x miesiącu 

wiek (lata) 



Ryzyko zakażenia HIV drogą 
seksualną u 50+  

• Jedynie 1/6 amerykanów > 50 r. życia używa 
prezerwatyw podczas seksu ( w porównaniu z 
1/5 osób w wieku 20 lat)  

• Kobiety po menopauzie są bardziej narażone 
na zakażenie HIV ze względu na zmiany 
fizjologiczne narządów płciowych 

 



HIV wśród starszych  
osób MSM  

• Zakażenie HIV występuje u 19% MSM > 50 
roku życia HIV i 3% mężczyzn > 60 roku życia  

• W grupie afroamerykanów MSM > 50 roku 
życia – zakażenie HIV – 30%  

• Seks wysokiego ryzyka między partnerami o 
różnym statusie serologicznym - 4-5% 



Naturalny przebieg zakażenia  
HIV u osób 50 + 

• Progresja HIV w kierunku AIDS przebiega 
znacznie szybciej u osób starszych  

• Czas przeżycia  zakażonych HIV w starszym 
wieku jest krótszy. 

• 37% osób  >80 roku życia umiera w ciągu kilku 
miesięcy od diagnozy. 

  
Zaidi, S. Cervia, J. NY Chapter ACP-ASIM Newsletter 2002;2(2):4 



Konsekwencje późnego 
rozpoznania zakażenia HIV u osób 

starszych  

• Osoby po 50 r. życia, rozpoznani w późnej fazie 
choroby, mają 14x większe ryzyko zgonu w 
porównaniu z osobami w tym samym 
przedziale wiekowym rozpoznani wcześniej  

 i 2.4 x większe ryzyko zgonu w porównaniu z 
osobami młodymi, rozpoznanymi późno  

 

 



Przyczyny opóźnionej diagnozy  
zakażenia HIV u osób starszych  

• Starsze osoby mogą nie przyznawad się a 
najczęściej nie sa pytane o ryzykowne 
zachowania, mogące doprowadzid do 
zakażenia HIV  

• Objawy zakażenia HIV mogą mylnie sugerowad 
inne choroby, które są typowe dla osób w tym 
wieku.  



Przyczyny szybszej progresji zakażenia HIV u osób 
starszych   

 

• Choroby współistniejące  

• Starzenie się  

• Bardzo często – opóźnione 
rozpoznanie zakażenia HIV ( late 
presenters) 



Procesy immunologiczne  
u zakażonych HIV 50+ 

• Liczba limfocytów CD4 + spada szybciej u osób> 40 r. 
życia niż u osób młodszych. 

• Aktywnośd grasicy zaczyna spadad od około czwartej 
dekady, co może byd przyczyna gorszej rekonstrukcji 
układu immunologicznego obserwowanej u 
niektórych starszych osób. 

• Niedobory żywieniowe są bardziej powszechne u 
osób starszych i byd może przyczyniają się do 
większej immunosupresji. 



Ponad 50% zakażonych HIV w wieku 55-

60 lat  ma 2 lub więcej choroby  

towarzyszące,  

więcej  

niż osoby niezakażone starsze o 10 lat  

Peter Reiss  i wsp.  



Przewlekłe choroby wątroby  

Zaburzenia neuropoznawcze  

Nowotwory  

nie definiujace AIDS 

Przewlekłe choroby nerek  

Osteoporoza& złamania patologiczne  Miażdzyca i choroby  

sercowo-naczyniowe 

Niedołęstwo  Cukrzyca  

Przewlekła choroba obturacyjna płuc 



Choroby współistniejące u osób 
starszych zakażonych HIV 

• Starszy wiek został zidentyfikowany jako niezależny 
czynnik ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby u 
pacjentów wcześniej nieleczonych rozpoczynających 
HAART. 

• W wielu badaniach potwierdzono, że zakażenie HIV jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego, które znacznie czesciej wystepują wśród 
osób starszych. 

• Obniżenie zdolności poznawczych związane z zakażeniem 
HIV, jest znacznie częstsze u starszych pacjentów. 



Częstośd występowania zawału m. sercowego 
(ZMS) u zakażonych i niezakażonych HIV  

Frieberg et al., JAMA Internal Med 2013 

Zwiększone ryzyko ZMS u zakażonych HIV  

w porównaniu z osobami niezakażonymi  

HR = 1.48 (CI = 1.27 – 1.72) 

Ryzyko wieksze u osób z CD4<200 lub HIV RNA>500 
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Zaburzenia neuropoznawcze u 
zakażonych HIV  

• U osób starszych zakażonych HIV zmiany w 
ośrodkowym układzie nerwowym są bardziej 
nasilone, rozlane 

• AIDS dementia complex  (ADC) występuje 
8.5% osób >50 roku życia w porównaniu z 
osobami < 50 lat  

• ADC u osób starszych wymaga różnicowania z 
chorobą Alzheimera lub Chorobą Parkinsona 



Problemy farmakologiczne u 
osób starszych zakażonych 

HIV  

Terapia antyretrowirusowa jest trudniejsza u 
osób starszych ze względu na: 

 polipragmazję / interakcje lekowe 

          większą częstośd występowania działao 
 niepożądanych 

 odmienną farmakokinetykę związaną z 
 wiekiem 



Problemy związane z HIV u osób 
starszych   

Osoby starsze żyjące z HIV mają „podwójne” problemy  
 Wiek  

 HIV 

Dla osób starszych, szczególnie kobiet wiele trudności 
sprawia poinformowanie rodziny, przyjaciól o ich 
problemie zdrowotnym  

Znacznie miej jest grup wsparcia dla osób starszych 
zakażonych HIV  

Osoby starsze zakazone HIV maja wiecej nakładajacych się 
problemów zdrowotnych (HIV i wiek)  
 Osłabienie, demencja, choroby towarzyszace ,  

Są częściej izolowane społecznie co sprzyja rozwijaniu się 
depresji  



Podsumowanie 

Wykazanie, ze późne rozpoznanie zakażenia 
HIV w dużej mierze dotyczy osób po 50 roku 
życia sugeruje koniecznośd skierowania 
działao profilaktycznych oraz częstsze 
wykonywanie badao anty-HIV w tej populacji. 
 
Wczesne rozpoznanie i leczenie arv są 
najważniejsze w zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się zakażeo HIV 


