Raport nr 3/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
marcu 2010 roku.

WPROWADZENIE
W marcowej prasie w 19 tytułach gazet i czasopism ukazało się 25 publikacji
dotyczących problematyki HIV/AIDS. Tylko trzy tytuły wydrukowały więcej niż jedną
informację na ten temat (Gazeta Wyborcza,dziennik Polska, Przewodnik Lekarza).
W omawianej prasie dużo miejsca poświęcono aspektom medycznym HIV/AIDS.
Pisano o problemach związanych ze stworzeniem szczepionki, o odnalezieniu nowej kryjówki
wirusa HIV, którą są komórki szpiku kostnego czy o uruchomieniu nowoczesnego
laboratorium w Warszawie. Dominującym tematem w tej dziedzinie były choroby zakaźne,
które mimo tak ogromnego postępu w medycynie, wciąż są zagrożeniem dla ludzkości i
przyczyną śmierci milionów ludzi na całym świecie.
Warto w tym kontekście zapoznać się z dwoma artykułami zamieszczonymi w
specjalistycznej prasie. Pierwszy przedstawia historie najbardziej znanych i opisanych chorób
zakaźnych1, drugi dotyczy zakażeń wirusami przenoszonymi drogą krwi wśród personelu
medycznego (HIV, HBV, HCV). Na podstawie danych z piśmiennictwa i własnych badań
autorka podejmuje problem zakażeń zawodowych patogenami krwiopochodnymi, który
stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego w kontekście podjęcia określonych działań, w
tym wprowadzenia odpowiednich przepisów legislacyjnych mogących przyczynić się do
zmniejszenia
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medycznego .
Lokalne wydania dziennika Polska drukowały artykuł Marka Hendersona o
możliwościach powstrzymania epidemii AIDS w ciągu pięciu lat, który omawiano w
poprzednim raporcie.
Zainteresowanie wzbudzi też zapewne historia kulis antyamerykańskiej propagandy,
stworzonej przez sowieckich i niemieckich komunistów, oskarżających rząd USA o
„wyprodukowanie HIV w celu zagłady czarnej ludności”.
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EPIDEMIOLOGIA
Choroby zakaźne wciąż groźne
Co roku z powodu chorób zakaźnych na całym świecie umierają miliony ludzi,
również w krajach cywilizowanych. Wydawałoby się, że bezpowrotnie minęły czasy, kiedy
dżuma pochłonęła prawie połowę ludności Europy, albo kiedy grypa w ciągu kilku miesięcy
stała się przyczyną śmierci prawie 100 milionów osób. Tymczasem nic bardziej mylnego.
Każdego roku AIDS jest przyczyną śmierci 3 mln osób na świecie, gruźlica – 2 mln,
malaria – ponad 1 mln, a biegunka niemal 2 mln. Bakteria Streptococcus pneumoniae
uśmierca ponad 3,5 mln osób, w tym aż milion dzieci. Na krztusiec co roku choruje ok. 45
mln osób, z których umiera do 500 tysięcy. Wiadomo, że w przypadku leczonej cholery
umiera ok. 20 proc. pacjentów,natomiast 50% spośród osób nieleczonych. Na tężec umiera aż
połowa zakażonych, Hib (bakteria Haemophilus influenzae typu b) jest główną przyczyną
wielu chorób występujących u dzieci do 5. roku życia. Przyjmuje się, że w krajach
rozwijających się zakażenia Hib, które prowadzą najczęściej do zapalenia opon mózgowordzeniowych i mózgu oraz zapalenia płuc, są przyczyną śmierci ponad 375 tys. dzieci rocznie.
Wirusem HBV natomiast zakaża się ok. 2 mld osób – z czego umiera ponad 1,2 mln. Liczbę
zakażonych HCV w Polsce szacuje się na ok. 700 tys. osób, ale niestety tylko nieliczni z nich
mają tego świadomość. Co roku ok. miliard ludzi choruje na grypę, milion z nich umiera.
Należy dodać, że powyższe dane są szacunkowe i prawdopodobnie dużo zaniżone3.
ASPEKTY MEDYCZNE
W oczekiwaniu na szczepionkę
Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że świat od 25 lat walczy z AIDS, a
do tej pory, mimo ogromnych nakładów i zaangażowania wielu osób, nadal nie wynaleziono
szczepionki przeciw AIDS.
Ubiegły rok przyniósł trzy ważne odkrycia w tej dziedzinie: po raz pierwszy w historii
opracowano preparat dający nieznaczną ochronę przed infekcją, zidentyfikowano nowy cel
ewentualnego ataku dla przeciwciał na powierzchni HIV oraz wykazano, że szczepionka na
małpią odmianę wirusa upośledzenia odporności jest skuteczna.
Te wydarzenia wzbudziły entuzjazm wśród poszukiwaczy szczepionki na AIDS.
Wszystko to jednak za mało, by określić, kiedy nauka odniesie wreszcie sukces, stwarzając
skuteczną szczepionkę przeciw chorobie. Zdecydowanie łatwiej określić, dlaczego jej
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stworzenie jest takie trudne i co trzeba zrobić, aby ten sukces osiągnąć. Wiele miejsca temu
tematowi poświęca najnowsze „Nature”.
Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Wayne’a Koffa, jednego z szefów the
International AIDS Vaccine Initiative. Koff przypomina, że podstawową zasadą działania
szczepionek jest nauczenie naszego układu odpornościowego rozpoznawania potencjalnych
zagrożeń. Twierdzi, że można to osiągnąć na kilka sposobów. I podaje przykłady. W
szczepionce na odrę, świnkę czy różyczkę znajdują się odpowiednio osłabione, ale wciąż
„żywe” cząstki zakaźne, a szczepionka na polio na przykład wykorzystuje „martwe” wirusy.
W przypadku szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B wykorzystano
białko wchodzące w skład otoczki wirusa, a w przypadku szczepionki przeciwko wirusowi
ludzkiego brodawczaka (HPV) użyto cząsteczek przypominających zarazek. Bez względu na
to, co wchodzi w skład danej szczepionki, jej cel jest jeden: sprawić, aby układ
odpornościowy zdążył wyprodukować odpowiednią liczbę przeciwciał neutralizujących
wirusa, a także by był w stanie rozpoznawać i niszczyć już zakażone komórki.
Ogromna zmienność wirusa HIV jest jedną z przyczyn, które sprawiają, że te
klasyczne podejścia w odniesieniu do HIV nie mogą być zastosowane. Dobra szczepionka w
tym przypadku musiałaby wywoływać produkcję całej masy przeciwciał, które byłyby w
stanie sprostać niezliczonym odmianom HIV. Poza tym HIV świetnie chowa się w różnych
zakamarkach organizmu (m.in. w układzie nerwowym i jądrach) i można go dosięgnąć
jedynie przez krótki okres zakażenia. Dlatego też trudno jest osiągnąć komórkową odpowiedź
w efekcie podania szczepionki.
Z drugiej jednak strony wiadomo, że organizm jest w stanie kontrolować (w
niektórych przypadkach) poziom wirusa latami, bez pomocy farmakologicznej. Dzieje się tak
wówczas, kiedy białe krwinki eliminują zakażone komórki. Wirus co prawda z organizmu nie
znika, ale nie czyni mu żadnej krzywdy. Koff twierdzi, że skoro coś takiego możliwe jest w
naturze, naukowcom powinno się to także udać w laboratorium.
Jednak, aby osiągnąć sukces – pisze autor – potrzeba i ludzi, i pieniędzy. W 2008 r. na
badania nad szczepionką przeciw HIV wydano 868 mln dol., tj. o 10 proc. mniej niż rok
wcześniej. Najwięcej włożył sektor publiczny – 731 mln dol., 104 mln dol. pochodziły od
filantropów (m.in. Fundacji Billa i Melindy Gatesów), a zaledwie 33 mln dol. z sektora
prywatnego. Firmy farmaceutyczne, zrażone dotychczasowymi niepowodzeniami, nie chcą
inwestować w te badania, nie wierząc w szybki sukces, a raczej w wysokie zyski.
Wydane nakłady to kropla w morzu potrzeb, twierdzą specjaliści. Tak naprawdę tylko
10 proc. tej sumy poszło na właściwe badania, reszta na ważne, ale nie posuwające sprawy do
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przodu działania. Żeby odnieść zwycięstwo nad HIV potrzeba długoletnich badań z użyciem
najnowszych osiągnięć strukturalnej biologii, bioinformatyki, matematyki, tomografii
komputerowej, immunologii, robotyki, a do badań trzeba przyciągnąć młodych ludzi –
przekonuje w swoim artykule Wayne Koff4.
Nowoczesne laboratorium
W Warszawie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul.
Nowogrodzkiej otwarto najnowocześniejsze w Polsce cywilne laboratorium biologiczne. W
tym superlaboratorium będą wykrywane, badane i niszczone śmiercionośne wirusy i bakterie,
wśród nich m.in. HIV, salmonella, a nawet wąglik.
Laboratorium ma III klasę bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą w nim być badane
najgroźniejsze substancje świata. Specjaliści zapewniają, ze przy tej klasie bezpieczeństwa,
nic się z niego nie wydostanie. Kierownik pracowni wirusologii tłumaczy, że szczelnie
zapakowane próbki trafią do śluz, którymi przechodzą do kolejnych testów, laboranci badają
je w filtrowanej komorze przez specjalne rękawice.
Budowę laboratorium, które kosztowało 10 mln złotych sfinansowało Ministerstwo
Zdrowia5.
Szpik rezerwuarem HIV
Dzięki lekom hamującym rozwój wirusa osoby zakażone HIV i chore na AIDS mogą
żyć wiele lat. Warunkiem tego jest stosowanie terapii antyretrowirusowej. Jej przerwanie
oznacza nawrót choroby. Świadczy to o tym, że wirus ukrywa się gdzieś w organizmie, gotów
do nowego ataku.
Już wcześniej naukowcy znaleźli takie kryjówki – m.in. komórki układu
odpornościowego. Teraz specjaliści z Uniwersytetu w Michigan dodali nowy rezerwuar HIV
- komórki szpiku kostnego. Osiągnięcie zespołu dr Kathleen Collins pozwoli w przyszłości
na skuteczne leczenie AIDS.
Badaczka w rozmowie z agencją AP powiedziała, że niewiele osób zdaje sobie sprawę
z tego, że choć znacznie został zmniejszony wskaźnik śmiertelności z powodu AIDS, to i tak
do pokonania tej choroby jeszcze długa droga. Podkreśla, że nie można poprzestać podawania
leków, a pacjenci poddani terapii muszą je brać już do końca życia.
Znalezienie wszystkich rezerwuarów HIV pozwoli na skuteczną walkę z AIDS.
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Naukowcy przyznają, że czeka nas to w odległej przyszłości. Dr Collins dodaje, że jeżeli
kiedykolwiek mamy znaleźć sposób na pozbycie się HIV z komórek, to pierwszym krokiem
jest zrozumienie, gdzie trwa utajona infekcja6.
Nowy oddział dla zakażonych HIV i chorych na AIDS
Oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze wygrał konkurs
zorganizowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W zielonogórskim szpitalu będą mogli być
leczeni pacjenci z HIV nie tylko z województwa lubuskiego, ale i całej Polski. Dla szpitala to
wielkie wyróżnienie i nobilitacja, zwłaszcza, że inne zwycięskie placówki są szpitalami
klinicznymi7.
Czy banan chroni przed HIV?
Lektyny to białka lub glikoproteiny występujące w roślinach. Jedną z nich jest
BanLec, którą można uzyskać z bananów. Naukowcy z University of Michigan Medical
School ustalili, że BanLec potrafi powstrzymać łańcuch reakcji związanych z zakażeniem
HIV równie skutecznie, co dwa stosowane obecnie leki – T-20 i maraviroc. Lektyna wiąże się
z typowym dla wirusa białkiem gp 120, blokując jego działanie.
Zdaniem autorów badań BanLec może znaleźć zastosowanie m.in. jako składnik
preparatów chroniących przed wirusem do stosowania miejscowego, na przykład żeli. Wyniki
te opublikowano w „Journal of Biological Chemistry”8.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
M.A.C kontra AIDS
M.A.C Fund to filantropijne ramię M.A.C Cosmetics wspierające organizacje na
całym świecie w walce z HIV i AIDS. Od czasu założenia funduszu w 1994 r. M.A.C AIDS
Fund zainwestował ponad 150 mln dolarów w organizacje charytatywne rozsiane na całym
świecie. Darowizny gromadzone na M.A.C Fund gromadzone są poprzez model oparty na
sprzedaży pomadek i błyszczyków Viva Glam. Cały zysk przekazywany jest na walkę z
HIV/AIDS. Cena jednego produktu wynosi 76 zł. W tym roku akcję wspierają Lady Gaga i
Cyndi Lauper9.
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INNE
Personel medyczny odpowiedzialny za zakażenie dzieci
Rosyjska agencja „Fergana” podaje, że od dwóch lat władze Uzbekistanu ukrywają
fakt zakażenia HIV w latach 2007-2008 147 dzieci w szpitalach w Dolinie Fergańskiej.
Podkreśla, że za zakażenie winę ponosi personel medyczny, w tym lekarze10.
Prezerwatywy na Mundial
Wielka Brytania przeznaczyła milion funtów na zakup prezerwatyw, które mają być
rozdane kibicom podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 w RPA.
To reakcja na prośbę afrykańskich władz. W 48-milionowym RPA ok. 5,7 miliona osób żyje z
HIV. Codziennie wirusem zakaża się ponad 1500 osób. Rząd RPA ocenia, że w tym roku
będzie musiał rozdać około miliarda prezerwatyw, dwa razy więcej niż zwykle. Władze
spodziewają się, że na Mistrzostwa Świata przyjedzie ok. 450 tys. osób, w tym około 40 tys.
kobiet sprzedających usługi seksualne za pieniądze11.
„HIV made in the USA” – kulisy sowieckiej propagandy
We wczesnych latach 80. rosyjskie KGB rozpowszechniło na cały świat plotkę, że
AIDS to amerykańska broń biologiczna skierowana przeciwko ludzkości. Kulisy tej operacji
zostały opisane w wewnętrznej publikacji CIA. Teraz odtajniono część informacji i na ich
podstawie sprawa została opisana.
Sowieci nagłaśniali informacje o amerykańskim eksperymencie na cały świat poprzez
programy radiowe, plotki, gazetki, plakaty, fałszywki, ulotki. Szczególnie skoncentrowali się
na krajach, gdzie stacjonowały wojska amerykańskie (Turcji, Korei Południowej, Japonii i
innych). Moskiewscy agenci grzmieli, że „AIDS to broń etniczna”. Splagiatowali nawet
artykuły o rzekomym stworzeniu AIDS przez rząd USA z nowojorskiego magazynu
gejowskiego, który w listopadzie 1986 r. nawoływał do utworzenia specjalnej komisji
parlamentarnej do wyjaśnienia pochodzenia AIDS.
Komunistyczne manipulacje padły na podatny grunt. W tym czasie bowiem San
Francisco opanował wielki strach – AIDS dziesiątkował wówczas szeregi homoseksualistów.
Nie wiadomo było skąd i dlaczego pojawiła się ta choroba. Wielu było przekonanych, że
konserwatywny rząd nic nie robi, a wręcz „cieszy się” epidemią dotykającą osoby, których
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styl życia i wybory seksualne były zagrożeniem dla amerykańskich tradycjonalistów. Wśród
osób dotkniętych przez HIV panowało przekonanie o spiskowym charakterze epidemii.
Legenda o pochodzeniu AIDS „wyprodukowana” przez moskiewskich komunistów
ciągle żyje, mimo tylu opracowań naukowych i dowodów na pochodzenie wirusa. Teorie
wysnute na polu antyamerykańskiej propagandy takie, jak: „ Eksperymenty Pentagonu z HIV
mają na celu wyludnienie Afryki”, „Amerykanie są winni AIDS, bo CIA w 1986 r. wysłała do
krajów Trzeciego Świata prezerwatywy wysmarowane AIDS”, „AIDS - spisek białego
człowieka” czy też „AIDS wyprodukowali źli naukowcy, aby eksterminować czarną rasę”
wciąż mają swoich zwolenników. Nic więc dziwnego, że w wielu miejscach Trzeciego Świata
wciąż panuje przekonanie, że Stany Zjednoczone „ludobójczo stworzyły wirus HIV”12.
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