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N a severu Burkina Faso, nedaleko na východ od jedné 
z nejznámějších turistických destinací v Západní Af-
rice, Bandiagara Escarpment v Mali, leží město 

Koumbri. Bylo jedním z míst, kde před pěti lety zahájilo Mi-
nisterstvo zdravotnictví Burkina Faso masovou kampaň k po-
tření parazitických červů. Jeden z příjemců léčby, Aboubacar 
– tehdy osmiletý chlapec – zdravotníkům řekl, že se cítí stále 
unavený a nemocný a že si ve své moči všiml krve. Poté, co si 
vzal několik pilulek, se cítil lépe, začal zase hrát kopanou, za-
čal se soustředit na svou školní práci a jeho prospěch se 
zlepšil.

Program Burkina Faso, do kterého bylo zapojeno více než 
dva milióny dětí, byl příběhem úspěchu a zároveň symbolem 
tragédie nemoci v rozvojovém světě. Kvůli nedostatku základ-
ní léčby se na světě každý den probouzí miliarda lidí do nové-
ho dne svého života a cítí se nemocná. V důsledku toho se tito 
lidé nemohou ani pořádně učit ani pořádně pracovat.

Většina lidí v bohatších zemích přirovnává tropické nemo-
ci k chorobám velké trojky – HIV/AIDS, tuberkulóze a ma-
lárii – a podle toho i různé nadace rozdělují prostředky na je-
jich výzkum a léčbu. Ještě větší dopad na zdraví lidstva však 
mají choroby, zvané souhrnně „opomíjené tropické nemoci“. 
Často nezabíjejí, ale oslabují tím, že vyvolávají silnou chudo-
krevnost, podvýživu, zpoždění intelektuálního a kognitivní-
ho vývoje či slepotu. Mohou vést k znetvořeným končetinám 
a deformaci genitálu, stejně jako ke změnám kůže a zvýšené-
mu riziku nákazy HIV/AIDS a komplikacím během těhoten-

Hlavní myšlenky
Skupina sedmi tropických ■■

nemocí, většinou vyvoláva-
ných parazitickými červy,  
postihuje více než miliardu 
zbídačených lidí po celém  
světě. Tyto nemoci jen zříd-
ka zabíjejí, ale způsobují 
celoživotní postižení, které 
zpomaluje u dětí růst, za-
braňuje dospělým naplno  
rozvinout svůj potenciál a  
zvyšuje riziko nákazy dal- 
šími chorobami.

Naštěstí je lze snadno léčit,  ■■

často jedinou pilulkou. 
Různé agentury a nadace 
spolupracují na distribuci  
těchto léků, i když ty se 
zatím dostávají jen k de-
seti procentům populace.

Spojené státy mají své ■■

vlastní opomíjené tropické 
nemoci, které postihují 
milióny chudých na venko-
vě i ve městech.

—Redakce

Nejchudší lidé nejsou jen chudí. Jsou také stále nemocní,  
což jim ztěžuje únik z chudoby. Nová světová iniciativa  
by mohla rozetnout tento gordický uzel.
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OPOMÍJENÉ 
 TROPICKÉ 
 NEMOCI

JedNa tableta Ivermectinu za rok 

stačí k ochraně proti říční slepotě. 

Zdravotníci na Pobřeží Slonoviny 

bojují s návratem nemoci.
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ství. Nejsou jen výsledkem chudoby, ale také v ní 
pomáhají pokračovat. Děti nemohou plně rozvi-
nout svůj potenciál a dospělí pracující nejsou tak 
produktivní, jak by mohli být. 

Takové nemoci se neomezují jen na rozvojové 
země. Odhaduji, že chorobami podobnými opo-
míjeným tropickým nemocem trpí milióny 
Američanů, kteří žijí v chudobě. Parazitické ne-
moci jako cysticerkóza, Chagasova choroba 
a trichomoniáza se vyskytují v samém středu 
amerických měst, v Louisianě po hurikánu Ka-
trina, v dalších částech ústí řeky Mississippi, 
v oblasti hranic s Mexikem a ve střední a jižní 
části Apalačských hor na území USA (viz ráme-
ček na straně 36).

Opomíjené tropické nemoci sužovaly lidstvo 
po tisíce let. Historici našli přesný popis mnoha  
z nich ve starodávných textech, ať už to byla Bib-
le, Talmud či Védy, Hippokratovy spisy nebo 
egyptské papyry. Novinkou je však to, že minis-
terstva zdravotnictví v zemích s nízkým a střed-
ním příjmem, Světová zdravotnická organizace a 
partnerství veřejného a právního sektoru spojují 

své úsilí, aby bojovaly proti opomíjeným tropic-
kým nemocem koordinovanějším a systematičtěj-
ším způsobem. Za posledních pět let věnovala Na-
dace Billa a Melindy Gatesových spolu s dubaj-
ským fondem udržitelného rozvoje Legatum a 
vládami USA a Velké Británie velké sumy peněz, 
zatímco hlavní farmaceutické společnosti dotova-
ly naléhavě potřebné léky proti opomíjeným tro-
pickým nemocem. Boj však teprve začal.

Pijavice ve vašich střevech
Měřítko a rozsah světového problému s opomí-
jenými tropickými nemocemi je těžké postih-
nout. Téměř každý chudý člověk žijící v subsa-
harské Africe, Jihovýchodní Asii a Latinské 
Americe je nakažen jednou z několika z těchto 
chorob. Nemoci trvají roky, desetiletí, a často 
dokonce celý život. Nejničivější dopad má sedm 
nejběžnějších opomíjených tropických chorob.

Tři z nich jsou vyvolávány parazitickými čer-
vy, známými také jako hlísti, kteří žijí v lidských 
útrobách. Velcí škrkavkovití hlísti Ascaris, pů-
sobící askariázu, postihují 800 miliónů lidí a ten-

NemOc POČet PŘÍPadŮ PŘÍČINa PŘeNOS ÚČINKy eNdemIcKÉ OblaStI lÉČba hlaVNÍ PrOGramy bOJe

askariáza  800 miliónů 14 – 35 centimetrů dlouzí červi 
Ascaris, kteří žijí v tenkém střevě  
(na obrázku je ve skutečné velikosti)

Půdou ■ ■Podvýživa a střevní potíže u mladých dětí
■ ■Neduživost 
■ ■Omezené kognitivní schopnosti

Asie, Afrika, Amerika Albendazol, mebendazol WHO, Children Without Worms,  
Deworm the World

trichuriáza 600 miliónů 2,5–5 centimetrů dlouzí hlísti 
Trichuris, kteří žijí v tlustém 
střevě 

Půdou ■ ■Kolitida a zánětlivá střevní onemocnění
■ ■Děti jsou neduživé a mají omezené kognitivní schopnosti

Asie, Afrika, Amerika Albendazol, mebendazol WHO, Children Without Worms,  
Deworm the World

Nákaza 
měchovcem 

600 miliónů 13 milimetrů dlouzí hlísti Necator, 
kteří žijí v tenkém střevě

Půdou ■ ■Chudokrevnost ze silného nedostatku železa a proteinové podvýživy
■ ■„Žlutá nemoc“ (chudokrevnost)
■ ■Děti jsou neduživé a mají omezené kognitivní a intelektuální schopnosti
■ ■Mateřská morbidita a mortalita v těhotenství

Asie, Afrika, Amerika Albendazol, mebendazol WHO, Children Without Worms,  
Deworm the World,  
Sabin Vaccine Institute

Schistosomiáza 200 miliónů 13–25 milimetrů dlouhé 
krevničky, které žijí v žilách 
močového měchýře nebo 
vnitřností

Pitnou vodou ■ ■Bodlinatá vajíčka, která poškozují močový měchýř, vnitřnosti nebo játra a vyvolávají zánět
■ ■Chronická bolest, chudokrevnost, podvýživa a neduživost
■ ■Fibróza jater a vnitřností (u Schistosoma mansoni a S. Japonicum)
■ ■Krev v moči, onemocnění ledvin, schistosomiáza ženského genitálu (u S. haemotobium)

Hlavně v Africe, zbytek 
 v Brazílii, Východní Asii 
a na Středním Východě

Praziquantel Schistosomiasis Control Initiative 

lymfatická 
filariáza (LF) 
(elephantiáza)

120 miliónů 5–10 centimetrů dlouzí hlísti 
Wuchereria (vlasovci), žijí 
v končetinách, prsech a genitáliích

Komáry ■ ■Otékání nohou 
■ ■Zvětšení šourku
■ ■Znetvoření

Asie, Afrika, Amerika Ivermectin nebo diethylkarbamazin
a albendazol

Global Program to Eliminate Lym-
phatic Filariasis, Lymphatic Filariasis 
Support Center, Carter Center

Onchocerciáza 30–40 miliónů 2,5–25 milimetrů dlouzí hlísti 
Onchocerca žijící v lymfatických 
uzlinách pod kůží.

Černými 
muškami 
Simuliidae

■ ■Mikrofilarie (larvy) v kůži a očích
■ ■Onemocnění kůže Onchocerca
■ ■Slepota

Většinou v Africe, část 
případů v Latinské 
Americe

Ivermectin African Program for Onchocerciasis 
Control, Carter Center, Mectizan  
Donation Program 

trachom 60–80 miliónů Chlamydie – bakterie  
žijící uvnitř buněk

Špatná hygiena, 
mouchy 
v domácnosti

■ ■Slepota Asie, Afrika, Amerika Azithromycin; bezpečná strategie: 
jednoduchý zákrok, antibiotika, umývání 
obličeje, prostředí (například hygiena)

International Trachoma Initiative,  
Carter Center, Helen Keller International,  
Sight Savers, Christian Blind Mission
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[autOr]

Peter Jay hotez se začal zajímat  
o medicínu jako dítě, když četl kla-
sickou knihu Paula de Kruifa Lovci  
mikrobů a požádal své rodiče o mik-
roskop. rozhodl se získat Phd i dok-
torát medicíny a specializoval se na 
parazitologii. Nyní vede katedru mi-
krobiologie, imunologie a tropické  
medicíny na univerzitě George  
Washingtona. hotez je prezidentem  
Sabin Vaccine Institute, členem 
Ústavu medicíny v National acade-
mies of Science a spoluzakladatelem 
Světové sítě pro opomíjené tropické  
nemoci.

[SOuČaSNÝ StaV]

Opomíjené tropické nemoci zahrnují sedm parazitických nebo bakteriálních infekcí, které jsou ve zbídačených oblastech běžné.

oHavnÁ SeDmIČka
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kohlavec lidský, který působí trichuriázu, posti-
huje 600 miliónů lidí. Tito hlísti okrádají děti 
o živiny, čímž brzdí jejich růst. Ještě horší jsou 
měchovci, kteří se nalézají u 600 miliónů lidí. 
Tyto červi, dlouzí asi 13 milimetrů, napadají vni-
třek tenkého střeva a jako vnitřní pijavice vysá-
vají hostiteli krev. Za několik měsíců či let způ-

NemOc POČet PŘÍPadŮ PŘÍČINa PŘeNOS ÚČINKy eNdemIcKÉ OblaStI lÉČba hlaVNÍ PrOGramy bOJe
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měchovcem 
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Pitnou vodou ■ ■Bodlinatá vajíčka, která poškozují močový měchýř, vnitřnosti nebo játra a vyvolávají zánět
■ ■Chronická bolest, chudokrevnost, podvýživa a neduživost
■ ■Fibróza jater a vnitřností (u Schistosoma mansoni a S. Japonicum)
■ ■Krev v moči, onemocnění ledvin, schistosomiáza ženského genitálu (u S. haemotobium)

Hlavně v Africe, zbytek 
 v Brazílii, Východní Asii 
a na Středním Východě

Praziquantel Schistosomiasis Control Initiative 

lymfatická 
filariáza (LF) 
(elephantiáza)

120 miliónů 5–10 centimetrů dlouzí hlísti 
Wuchereria (vlasovci), žijí 
v končetinách, prsech a genitáliích

Komáry ■ ■Otékání nohou 
■ ■Zvětšení šourku
■ ■Znetvoření

Asie, Afrika, Amerika Ivermectin nebo diethylkarbamazin
a albendazol

Global Program to Eliminate Lym-
phatic Filariasis, Lymphatic Filariasis 
Support Center, Carter Center

Onchocerciáza 30–40 miliónů 2,5–25 milimetrů dlouzí hlísti 
Onchocerca žijící v lymfatických 
uzlinách pod kůží.

Černými 
muškami 
Simuliidae

■ ■Mikrofilarie (larvy) v kůži a očích
■ ■Onemocnění kůže Onchocerca
■ ■Slepota

Většinou v Africe, část 
případů v Latinské 
Americe

Ivermectin African Program for Onchocerciasis 
Control, Carter Center, Mectizan  
Donation Program 

trachom 60–80 miliónů Chlamydie – bakterie  
žijící uvnitř buněk

Špatná hygiena, 
mouchy 
v domácnosti

■ ■Slepota Asie, Afrika, Amerika Azithromycin; bezpečná strategie: 
jednoduchý zákrok, antibiotika, umývání 
obličeje, prostředí (například hygiena)

International Trachoma Initiative,  
Carter Center, Helen Keller International,  
Sight Savers, Christian Blind Mission

sobí chudokrevnost z nedostatku železa a podvý-
živu z nedostatku proteinů. Děti s chudokrevností 
vyvolanou měchovci jsou neduživé, jejich pleť je 
zažloutlá a mají potíže s učením. Měchovci je na-
kaženo také více než čtyřicet miliónů těhotných 
žen, které se proto stávají náchylnějšími k malá-
rii nebo k dodatečným ztrátám krve při narození 
dítěte. Jejich děti se rodí s nízkou porodní hmot-
ností (viz „Hookworm Infection,“ Peter J. Hotez 
a David I. Pritchard; Scientific American, 
červen 1995).

Další opomíjenou tropickou nemocí je schisto-
somiáza. Je vyvolána parazitickými červy, známý-
mi jako schistosomy, kteří žijí v žilách zásobujících 
vnitřnosti nebo močový měchýř. Více než devade-
sát procent ze všech 200 miliónů případů se vysky-
tuje v subsaharské Africe, několik miliónů dalších 
v Brazílii a v několika dalších zemích. Samičky 
těchto červů uvolňují vajíčka opatřená drobnými 
bodlinami, která pronikají do různých orgánů a po-
škozují je. Mezi napadené orgány patří vnitřnosti 
a játra nebo močový měchýř a ledviny podle druhu 
parazita. V důsledku toho objeví zhruba sto milió-
nů dětí ve školním věku a mladých dospělých ve své 
moči nebo stolici krev. Zánět vyvolává bolest, pod-
výživu, zpomalení růstu a chudokrevnost. U žen 
schistosomy kladou vajíčka do děložního hrdla 
a pochvy, čímž vyvolávají zničující bolest při po-
hlavním styku a ztrojnásobují riziko nákazy AIDS 
(viz „Boj s vražednými červy,“ Patrick Skelly; 
Scientific American České vydání, červen-
červenec 2008).

Opomíjené tropické nemoci zahrnují sedm parazitických nebo bakteriálních infekcí, které jsou ve zbídačených oblastech běžné.

oHavnÁ SeDmIČka

eleFaNtIÁZa (dole, na Haiti) 

a slepota (vpravo, v Etiopii) jsou 

dvěma nejviditelnějšími následky 

opomíjených tropických nemocí.
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Dvěma dalšími závažnými infekcemi, které 
způsobují měchovci, jsou lymfatická f ilariáza 
a říční slepota (onchocerciáza). Červi, kteří způ-
sobují lymfatickou filariázu, žijí v končetinách, 
prsech a genitáliích 120 miliónů lidí v Asii, Af-
rice a na Haiti. Působí elefantiázu, hrubé znetvo-
ření, které dospělým brání v práci. Ženy takto 
postižené se nemohou vdát, případně jsou svými 
manžely opuštěny. Onchocerciáza neboli říční 
slepota způsobuje příšerné svědění a znetvoření 
kůže, jakož i slepotu dospělých ve středním věku. 
Téměř všech 30–40 miliónů jejích případů se vy-
skytuje v Africe, kromě několika málo lokalit na 
americkém kontinentu a v Jemenu.

Sedmou důležitou opomíjenou tropickou cho-
robou je trachom. Nevyvolává jej parazitický 
červ; jde o chronickou bakteriální infekci, dílo 
mikroorganismů zvaných Chlamydie. Vyskytují 
se u 60–80 miliónů lidí a jsou hlavní infekční pří-
činou slepoty (viz „Dokážeme zastavit chlamy-
die?“, David M. Ojcius, Toni Darville a Patrik 
M. Bavoil; Scientific American České vydá-
ní, květen-červen 2007).

V řadě článků jsem se svými kolegy studoval 
dopady těchto sedmi  chorob. Jejich společný ne-
gativní vliv na celosvětové zdraví, vyjádřený po-
čtem ztracených let zdravého života, je zhruba 
ekvivalentní vlivu HIV/AIDS nebo malárie. 
Kvůli svému zničujícímu dopadu na vzdělávání 
dětí a jejich vývoj, na průběh těhotenství a na 
produktivitu zemědělců jsou tyto opomíjené 

tropické nemoci hlavní příčinou chudoby. Jedna 
případová studie, kterou prováděl vývojový eko-
nom Hoyt Bleakley, zjistila, že chronická infek-
ce měchovci snížila schopnost vydělávat o více 
než 40 %. K.D. Ramaiah a další v Indii odhadli 
roční ztrátu v důsledku snížené pracovní výkon-
nosti kvůli lymfatické filariáze na 800 miliónů 
dolarů. Další studie došly k podobným závěrům 
u onchocerciázy a trachomu.

Léčba solí
Dobrou zprávou je, že se opomíjené tropické 
nemoci dají nejen léčit, ale dokonce se jim dá před-
cházet – a to snadno a levně (viz tabulku na před-
cházejících dvou stranách). V mnoha případech 
postačí jediná pilulka. Dostupné léky výborně spl-
ňují bezpečnostní předpisy a každý z nich je buď 
dodáván zdarma velkými mezinárodními společ-
nostmi, nebo je dostupný jako levná generika za 
cenu méně než deset centů za tabletu.

Na počátku 20. století sponzoroval John D. 
Rockefeller masovou distribuci léků jako cestu ke 
zvládnutí hlístové infekce na jihu USA, a podob-
ná aktivita už začala v Karibiku. Během 50. a 60. 

[ParaZItIcKÉ INFeKce V uSa]

hrůzný hmyzí polibek
také ve Spojených státech mnoho lidí sužují parazitické nemoci. Tyto tak zvané opomíje-

né infekce chudoby blízce připomínají opomíjené tropické nemoci a vyskytují se hlavně 
v oblastech s velkou chudobou. Mnohem více postihují Afroameričany a hispánské Američa-
ny, neboť u těchto populací žije v chudobě a stresujících podmínkách vyšší procento lidí.

V ústí řeky Mississippi, Louisianě po hurikánu Katrina a v dalších oblastech amerického 
Jihu, stejně jako v centrech měst, jsou nyní podle odhadů tři milióny Afroameričanů naka-
žených, nebo se v minulosti nakazily hlísty – tato infekce je známa jako toxokariáza. Vajíčka  
hlístů se nacházejí v půdě nebo písku pokáleném psy a mohou kontaminovat potravu. Jak-
mile se z vajíčka v trávicím traktu vylíhne larva, migruje do plic, jater a mozku a působí 
dušnost, epileptické záchvaty a opoždění vývoje. Další infekcí je trichomoniáza, jejímž pů-
vodcem je pohlavně přenášený parazit, který způsobuje zánět a krvácení děložního hrdla.  
Zvyšuje riziko nákazy dalšími pohlavně přenosnými chorobami, které možná zahrnují  
i HIV/AIDS.

Mezi hispánskými Američany se šíří dvě závažné infekce chudých: Chagasova choroba 
a cysticerkóza. Chagasovu chorobu působí prvok trypanosoma, který se přenese, když člo-
věka kousne ploštice zákeřnice podobná švábům, která se často vyskytuje v polorozpad-
lých domech, kde sídlí krysy (fotografie dole). Paraziti mohou způsobit závažné zvětšení 
srdce, které se může člověku stát osudným. Odhaduje se, že ve Spojených státech trpí Cha-
gasovou chorobou 300 tisíc lidí. Cysticerkóza je parazitická hlístová infekce, která se vysky-
tuje asi u 170 tisíc lidí a je hlavní příčinou epileptických záchvatů u mexických hranic.

Většina z těchto nemocí se do Spojených států nedostala v důsledku imigrace. Daří se 
jim pravděpodobně hlavně díky neustálému pohybu přes hranice USA. Nehledě na jejich 
značný   výskyt byl jejich výzkum značně omezen. Oficiální zdravotní činitelé neznají přesný 
počet nakažených, ani to, proč je chudoba rizikovým faktorem. Diagnostické metody a léčba 
jsou také jen na základní úrovni.  —P.J.H.

chaGaSOVa chOrOba postihuje ve Spojených státech asi 300 000 lidí. testování dárců krve, 

zahájené v roce 2007, odhalilo, že se případy nákazy soustřeďují v oblastech s velkým počtem 

přistěhovalců z latinské ameriky, kteří bydlí v podmínkách hluboko pod standardem.

teStOVÁNÍ dÁrcŮ KrVe Na PŘÍtOmNOSt chaGaSOVy chOrOby V letech 2007–2009

1–2

Místa potvrzených případů

3–4 5–10 11–69 70–375  Data nejsou dostupná 

ZDROJ: AABB 

Puerto
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let několik odborníků na tropickou medicínu 
zahájilo programy zaměřené na další infekce a 
lokality. Mezi nimi byl otec fyzika Stephena 
Hawkinga Frank Hawking, který v roce 1967 
publikoval výsledky studie v Brazílii, kde léčil 
lymfatickou filariázu přidáváním diethylkar-
bamazinu do kuchyňské soli. V roce 1988 na-
vázala společnost Merc & Co. jako jedna z prv-
ních partnerství soukromého sektoru se státním 
za účelem masové léčby říční slepoty. Od té doby 
byla uzavřena řada podobných partnerství a dnes 
se díky nim dostává pomoci desítkám miliónů lidí 
každý rok.

V rámci těchto společných projektů – ve spolu-
práci se Světovou zdravotnickou organizací, mi-
nisterstvy zdravotnictví v zemích s nízkým pří-
jmem a několika nadnárodními farmaceutickými 
společnostmi – se podařilo dostat pod kontrolu či 
zcela odstranit říční slepotu v jedenácti afrických 
zemích. To umožnilo zemědělcům návrat k orné 
půdě, kterou opustili kvůli velkému výskytu sle-
poty v jejich komunitách. Podobně léčebné pro-
gramy odstranily lymfatickou filariázu ve více než 
tuctu dříve endemických zemí a snížily častý vý-
skyt schistosomiázy v osmi afrických zemích 
o více než osmdesát procent. V přísně fi-
nančním měřítku to znamená, že návratnost 
takových programů dosáhla třiceti procent.

Všelék
Nehledě na obrovské úspěchy musíme ujít ještě 
dlouhou cestu, než se podaří zajistit léky pro celou 
miliardu či více lidí, kteří trpí některou z opomí-
jených tropických nemocí. Světová zdravotnická 
organizace odhaduje, že programy léčby dosáhnou 
jen k deseti procentům lidí s infekcemi vnitřností 
a schistosomiázou.

Částečnou odpovědí je lepší organizace a tech-
nika. Světová zdravotnická organizace a další in-
stituce studovaly simultánní distribuci mnoha 
léků proti opomíjeným tropickým nemocem 
(NTD; neglected tropical diseases) a rychle začínají 
distribuovat tyto léky jako jeden balíček (zmiňo-
vaný někdy jako balíček rychlého účinku), což 
může ročně stát nějakých 50 centů. Celá řada af-
rických zemí už začala přijímat programy, které 
soustředí jednotlivé NTD do jediného programu. 
Tyto komplety šetří náklady a ulevují jinak přetí-
ženým zdravotním systémům, a zároveň poskytují 
příležitost zabývat se i jinými věcmi, například 
poskytovat moskytiéry na lůžka, očkování dětí 
a potravinové doplňky jako třeba vitamin A. 

Ačkoli bylo zatím zavádění programů kon- 
troly NTD velmi úspěšné, bylo třeba vyřešit i ně-
které problémy, včetně zvýšené pracovní zátěže 

distributorů léků a nedostatečné dostupnosti ně-
kterých léků proti NTD v určitých místech. 
Zdravotníci musí také pečlivě sledovat jakékoli 
příznaky odolnosti nemoci proti lékům. 

A konečně, na tyto programy kontroly NTD 
bude třeba více peněz. Vlády Spojených států 
a Velké Británie věnovaly za posledních několik 
let na podporu společného potírání NTD více 
než 400 miliónů dolarů, ale odhady napovídají, 
že zvládnutí NTD v 56 endemických zemích 
bude v následujících pěti až sedmi letech vyža-
dovat 2 až 3 miliardy dolarů. Aby bylo možno 
programy lépe financovat, spojilo se v roce 2006 
několik projektů a utvořilo Světovou síť pro 
NTD, která úzce spolupracuje se světovou zdra-
votnickou organizací a jejími regionálními po-
bočkami. Sídlem sítě je Sabin Vaccine Institute, 
podporu jí poskytuje Gatesova nadace a další 
soukromí dárci; cílem její práce je podpora pro-
gramů léčby NTD po celém světě jejich obhajo-
váním, prosazováním a logistickou podporou.

Sabin Vaccine Institute také založil meziná-
rodní partnerství pro vývoj léků s cílem vytvořit 
nové vakcíny proti infekci měchovcem a schisto-
somiáze. Vakcína proti měchovci nyní vstupuje 
do fáze klinických testů, což je vítaná zpráva v si-
tuaci, kdy jeden z masově používaných léků vel-
mi často selhává, což ukazuje na to, že se proti 
němu stal parazit odolným. Sabin spolupracuje 
s celým spektrem brazilských výzkumných a vý-
vojových organizací a s brazilskou vládou. Bra-
zílie vykazuje nejvyšší počet nakažených hlísty 
na americkém kontinentu; tyto NTD se tam pů-
vodně dostaly z endemických oblastí v Západní 
Africe při obchodu s otroky, jsou tedy živým po-
zůstatkem otroctví. 

Když je potírání NTD tak snadné a levné, proč 
trvalo tak dlouho, než se začalo provádět systema-
ticky? Na tuto otázku není snadné odpovědět. Ve 
zprávě Milenium Development Goals pro udrži-
telné snižování chudoby, publikované v roce 2000, 
byly NTD zařazeny do kategorie „jiné nemoci.“ 
Navíc, NTD spíše oslabují než zabíjejí, a proto se 
velké dárcovské země rozhodly zaměřit se v první 
řadě na HIV/AIDS, tuberkulózu a malárii, které 
jsou bez léčby pacientům osudné. Další vývojové 
programy nahlížejí na NTD spíše jako na sym-
ptom než na nemoc, a proto se raději soustředily 
na to, v čem vidí příčinu problémů – nedostateč-
nou hygienu, nedostatek čisté vody a obecnou chu-
dobu. To jsou chvályhodné cíle, ale zkušenost 
ukazuje, že léky proti NTD jsou jedinou cestou  
s rozumnou návratností nákladů, jak zlepšit zdra-
ví, vzdělání a životní úroveň chudých tohoto světa 
teď hned teď.  ■

JAK POMOCI
Opomíjené tropické nemoci před-
stavují obrovskou výzvu, ale proto-
že je jejich léčba tak levná, mohou 
i jednotlivci současný stav změnit. 
celebrity od billa clintona až po 
herečku alyssu milano věnují svůj 
čas a podporu Světové síti.

Jednou z možností je připojit se ke kam- 
pani Just 50 Cents (Jen 50 Centů),  
internetové nadační sbírce na pomoc 
v boji proti NTD. Za pouhých 50 centů  
věnujete člověku léčbu sedmi nej-
známějších opomíjených tropických 
nemocí na celý rok. Více na:  
www.globalnetwork.org/just50cents  
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