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1. 
 

 
Porady, jak się przygotować do konsultacji lekarza chorób zakaźnych na 
oddziale reumatologicznym 

 

   
1. 

 
Najczęstsze pytania reumatologa do specjalisty chorób zakaźnych. 
Uwaga! Odpowiedzi umieszczono w kolumnie obok: punkt widzenia 
specjalisty chorób zakaźnych 

  
 Zgłaszany do Konsultacji chory powinien posiadać: 

• Skierowanie 
• Pełną dokumentację medyczną w tym badania biochemiczne oraz obrazowe       

(np. RTG i CT) 
• Dostęp do danych zapisanych elektronicznie3 
1. W przypadku obecnego antygenu HBs konieczne jest wykonanie badania HBV-

DNA, aktywności ALT i AST oraz badania USG jamy brzusznej. Dalsza 
kwalifikacja do ewentualnej terapii przeciwwirusowej zależna od 
dodatkowych badań jak markery serologiczne, elastografia, współistnienia 
choroby nerek, osteoporozy. W przypadku terapii biologicznej leczenie 
przeciwwirusowe obligatoryjne. 

2. W przypadku obecności przeciwciał anty HCV konieczne wykonanie HCV-RNA. 
3. W przypadku pozytywnego wyniku oznaczenia PCR HCV metodą ilościową 

kwalifikacja do terapii DAA w oddziale/poradni chorób zakaźnych. 
4. Zakażenie HIV w chwili obecnej wymaga kwalifikacji do terapii 

antyretrowirusowej niezależnie od stanu układu immunologicznego. 
5. Gdy obecne przeciwciała anty CMV, EBV w klasie IgM, bez objawów 

klinicznych to indywidualna interpretacja w związku z możliwością pierwotnej 
infekcji CMV, EBV lub nieistotnym klinicznie przetrwaniem przeciwciał w 
klasie IgM.  

6. Gdy obecne przeciwciała anty CMV, EBV w klasie IgG, bez objawów 
klinicznych to najczęściej infekcja w fazie latentnej, bez znaczenia klinicznego, 
ale wymagane podejście indywidualne.  

7. Gdy w trakcie terapii inhibitorem TNF pojawiają się objawy półpaśca (infekcja 
VZV), to konieczne jest szybkie włączenie terapii przeciwwirusowej 
(najczęściej acyklowir). 

     Przykłady kliniczne 
 Aktywna postaci RZS, ZZSK, ŁZS nieskuteczne leczone csDMARDs,  
 Chory kwalifikuje się do leczenia bądź jest leczony lekiem 

biologicznym.   
 
Co należy zrobić w przypadku:    
                                     

1. Obecności Antygenu HBs    
 
 

2. Obecności przeciwciał anty HCV. 
 

 
3. Pozytywnego wyniku oznaczenia PCR HCV metodą ilościową  

 
 

4. Obecności antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo)  
 

5. Obecności przeciwciała anty CMV, EBV w klasie IgM, bez objawów 
klinicznych 
 
 

6. Obecności przeciwciała anty CMV, EBV w klasie IgG, bez objawów 
klinicznych  

7. W trakcie terapii inhibitorem TNF pojawienia się objawów półpaśca 
(infekcja VZV) 
 



8. Gdy w trakcie terapii inhibitorem TNF reaktywacja infekcji HBV to konieczne 
jest jak najszybsze włączenie/zmiana terapii przeciwwirusowej anty-HBV. 

9. Gdy podczas leczenia lekami biologicznymi mamy do czynienia z nieaktywną, 
przebytą infekcją HBV, należy zastosować indywidualne podejście zależne od 
statusu w układzie HBs (czy są obecne przeciwciała anty-HBs). W związku z 
możliwością reaktywacji należy rozważyć terapię wyprzedzającą lub bardzo 
ścisłe monitorowanie parametrów biochemicznych i wirusologicznych 

10. Gdy zamierzamy leczyć lekami biologicznymi a mamy do czynienia z 
samoeliminacją wirusa HCV lub stanem po skutecznym leczeniu 
przeciwwirusowym to dla układu anty-HCV+/HCV-RNA- nie ma konieczności 
monitorowania pacjenta. 

11. W trakcie terapii inhibitorem TNF nie należy stosować szczepionek żywych, 
atenuowanych, a więc również przeciwko odrze, wirusowi ospy wietrznej i 
półpaśca (VZV). 
Można podawać szczepionki zabite lub podjednostkowe, w tym przeciwko 
HBV. 

• Przed rozpoczęciem terapii inhibitorem TNF należy podać 23-walentną 
szczepionkę przeciwko pneumokokom, a u osób uprzednio nieszczepionych 
HBV. U osób nieposiadających przeciwciał anty-VZV takie szczepienie można 
rozważyć. 

8. W trakcie terapii inhibitorem TNF reaktywacja infekcji HBV 
 

9. Nieaktywnej, przebytej infekcji HBV podczas leczenia lekami 
biologicznymi. Monitorowanie czy leczenie przeciwwirusowe chorego 
leczonego lekami biologicznymi w tej sytuacji klinicznej? 

 
10. Samoeliminacji wirusa HCV lub po skutecznym leczeniu 

przeciwwirusowym a chory leczony jest lekami biologicznymi.                      
Czy monitorowanie chorego leczonego lekami biologicznymi jest 
wymagane w tej sytuacji klinicznej?   

11. Czy szczepić przed włączeniem leczenia biologicznego: 
a/przeciw odrze, 
b/ wirusowi półpaśca 
c/HBV 
 
 

2. 
 

Zgłoszenie konsultacji do oddziału chorób zakaźnych jest uzasadnione w 
następującej sytuacjach chorobowych2: 

2.      Ad 8,9.   Reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV)4 

  
► aspergiloza 
► bakteriemia 
► Chloridoids difficile colitis 
► cellulitis 
► CMV 
► gorączka o nieznanej przyczynie (FUO) 
► infekcja tkanek miękkich 
► pasożyty i infekcje nabyte w podróżach 
► infekcje u osób na immunosupresji 
►endemiczne infekcje grzybicze/histoplazmoza/ 
►infekcja HCV, HBV, HIV 

                ►borelioza 
 
 Nie wymaga konsultacji w oddziale chorób zakaźnych: 

  
             ► Chory wymagający tylko screeningu: TBC, HIV, HCV, HBV 
             ► chory wymagający szczepień przed podróżą zagraniczną 

 • Reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B może wystąpić u 
pacjentów otrzymujących inhibitor  TNF, którzy są przewlekłymi 
„nosicielami” antygenu powierzchniowego HBs.   

• Przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem  TNF pacjentów należy zbadać czy 
występuje u nich zakażenie wirusem HBV.  

• W przypadku pacjentów, u których wynik testu jest pozytywny, zalecana jest 
konsultacja z lekarzem doświadczonym w leczeniu wirusowego zapalenia 
wątroby typu B. 

• Nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu B, którzy wymagają leczenia 
inhibitorem TNF alfa, należy ściśle monitorować w celu wykrycia objawów 
aktywnego zakażenia HBV w czasie leczenia oraz kilka miesięcy po 
zakończeniu terapii.  

• U pacjentów, u których doszło do reaktywacji zakażenia wirusem zapalenia 
wątroby typu B, należy przerwać leczenie inhibitorem TNF alfa i rozpocząć 
stosowanie skutecznego leczenia przeciwwirusowego oraz właściwego 
leczenia wspomagającego 



 
3. 

  
Zalecenia EULAR : Zasady ogólne i infekcje1 

 
3.  

 
Ad 2,3.     HCV 

 • Choroby współistniejące jak: choroby sercowo- naczyniowe, 
nowotwory, infekcje, owrzodzenia przewodu pokarmowego i depresja 
powinny być rozpoznane i leczone u chorych z przewlekłymi zapalnymi 
chorobami reumatycznymi. 

 
1. Udokumentowany wywiad w kierunku TBC przez wykonanie RTG płuc, testu 
tuberkulinowego, Quantiferon, szczepienia BCG 
 
2. Udokumentowany wywiad w kierunku przebytych poważnych infekcji, 
infekcji oportunistycznych i przewlekłych infekcji wirusowych  
 
3.Udokumentować przebyte szczepienia: grypa, Streptoccocus pneumoniae, 
herpes zoster, ludzki wirus brodawczaka, polio, dyfteryt, tężec, hepatitis B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objawy i zespoły reumatologiczne u pacjentów zakażonych HCV obejmują: 
• Artralgie  
• Mialgie  
• Zapalenie stawów  
• Zapalenie naczyń (vasculitis)  
• Mieszana krioglobulina (MC)  
• Fibromialgia 
• Zaburzenia autoimmunologiczne: 
• SLE 
• Zespół Sjogrena  
• Zespół antyfosfolipidowy (APS) 

  
Dotychczasowe wieloletnie obserwacje wskazują, że prowadzone leczenie 
immunosupresyjne, biologiczne czy cytostatyczne nie doprowadza do 
zaostrzenia procesu infekcyjnego HCV 3 
 Jedynym problemem mogą być aktualnie interakcje lekowe 1 

      
 Glecaprevir/ 

pibremtasvir 
 
Elbaswir/ 
grazoprewir 

 
sofosbuwir 

 
OBV/PTV/r 

 
Ledipaswir/ 
sofosbuvir 

etanercept brak brak brak brak brak 
rytuksymab brak brak brak brak brak 
      

 



4. Ad 4.  Program leczenia HIV / AIDS2  
Zalecenia przed przekazaniem pacjenta do oddziału zakaźnego 

4. Ad 4.    Program leczenia HIV   

  
Skierowanie do programu leczenia HIV / AIDS jest odpowiednie dla pacjentów z: 

• Pozytywnym testem na obecność wirusa HIV ELISA i pozytywnym testem 
Western Blot HIV. 

• Pozytywnym testem ELISA na obecność wirusa HIV i Western blot 
nieokreślonych wirusów HIV. 

• Udokumentowaną historią zakażenia wirusem HIV i potrzeba kontynuacji 
opieki. 

 Sugerowane dodatkowe testy / działania przed wizytą specjalisty: 
• Udokumentowany pozytywny test jest niezbędny do skierowania do 

specjalisty 
• Zakażenie HIV należy potwierdzić dodatnim wynikiem testu Western Blot HIV, 

ponieważ mogą wystąpić fałszywie dodatnie testy ELISA na obecność wirusa 
HIV. 

 Nie należy podawać pacjentom pozytywnych wyników przez telefon. 
 
 

  
• Liczne objawy ze strony układu ruchu w zakażeniu HIV 

 
• Brak bezwzględnych p/wskazań do stosowania leków immunosupresyjnych 

za wyjątkiem metotreksatu, początkowo p/wskazany, obecnie 
zaakceptowany do podawania (z ostrożnością u osób z CD4>100) 
 

• Terapie biologiczne – bezpiecznie stosowane, ale występuje ryzyko związane 
z często współistniejącą gruźlicą i innymi zakażeniami 
 

• Niektóre z leków są uważane za potencjalnie działające antyretrowirusowo, 
np. indometacyna, hydroksychlorochina, leki biologiczne 
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