Raport nr 5/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
maju 2010 roku.

WPROWADZENIE
W maju w 15 tytułach gazet i czasopism ukazały się 22 publikacje związane z
HIV/AIDS. Tylko cztery z nich drukowały więcej niż jedną informację na ten temat (Gazeta
Wyborcza – 4, 21 Wiek – 3, Rzeczpospolita – 2, Wprost – 2).
Najwięcej publikacji związanych z omawianą problematyką dotyczyło aspektów
medycznych HIV/AIDS. Pisano o badaniach nad fenomenem genu, dzięki któremu proces
chorobowy u osoby zakażonej HIV przebiega znacznie wolniej, wpływie leków
przeciwwirusowych na ryzyko zmniejszenia zakażenia u osób żyjących w związkach HIV+ i
HIV-, lekach, które w przyszłości mają zmienić świat czy niezwykłej strategii działania
mikroorganizmów.

Niektóre publikacje dotyczyły tematów, które poruszane były już na

łamach poprzedniego raportu (Raport nr 4/2010), jak choćby zniesienia zakazu wjazdu do
Chin dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, Targów Turystyki i Wypoczynku - w
tym roku podkreślano ich edukacyjną rolę poprzez akcję społeczną „Bezpieczne lato”, , a
także nowej kampanii H&M, która po raz kolejny wspiera walkę z AIDS.
Warto zaznaczyć że tak jak w roku ubiegłym, w publikacjach prasowych nie
wspomniano o obchodzonym od 1983 r. Światowym Dniu Pamięci o Zmarłych na AIDS.
Dzień ten przypada na trzecią niedzielę maja. Cały świat pragnie w tym dniu uczcić pamięć
wszystkich, którzy odeszli z powodu epidemii oraz zwrócić uwagę na potrzebę pomocy
osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.
EPIDEMIOLOGIA
Choroby zakaźne najczęstszą przyczyna zgonów dzieci
W tygodniku The Lancet opublikowano raport na temat najczęstszych przyczyn
śmierci u dzieci poniżej 5. roku życia. Sporządzili go naukowcy z Uniwersytetu Johnsa
Hopkinsa w Baltimore. Prace nad jego powstaniem sfinansowały: WHO, UNICEF i Fundacja
Billa i Melindy Gatesów, a jego głównym autorem jest prof. Robert Black.
Według szacunków na świecie co roku umiera 8,8 mln dzieci poniżej 5.roku życia.
Ponad dwie trzecie zgonów to skutek chorób zakaźnych, wśród których najczęściej wymienia
się zapalenie płuc, malarię, biegunkę i sepsę. Inne najczęstsze przyczyny śmierci wymienione
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w raporcie to: przedwczesny poród, niedotlenienie przy porodzie i ciężkie wady wrodzone.
Spośród prawie 9 mln zgonów tylko 1 proc. miało miejsce w państwach wysoko
rozwiniętych. Aż połowa dotyczyła zaledwie pięciu krajów: Indii, Nigerii, Demokratycznej
Republiki Konga, Pakistanu i Chin. Najwięcej dzieci poniżej 5. roku życia zmarło w 2008
roku w Indiach (21 proc. wszystkich zgonów dzieci na świecie). Spośród 8,8 mln zgonów w
2008 roku najwięcej, bo 5,97 mln (68 proc.) zebrały choroby zakaźne.
Dzieci poniżej 5. roku życia umierają najczęściej w najbiedniejszych rejonach globu w
Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. 92 proc. wszystkich zgonów na świecie z powodu
malarii i 92 proc. z powodu AIDS miało miejsce właśnie na Czarnym Lądzie 1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Najnowsze badania dają nadzieję na stworzenie skutecznej szczepionki przeciw AIDS
W „Nature” opublikowano wyniki badań, które wyjaśniają fenomen genu o nazwie
HLA B57. Jest to gen, dzięki któremu wolniej dochodzi u zakażonego HIV do rozwinięcia
AIDS, a czasami AIDS nie rozwija się w ogóle. Gen ten stanowi w organizmie swoistą tarczę
chroniącą przed aktywnością wirusa. Występuje on dość rzadko, tylko u jednej na 200 osób
żyjących z HIV.
Badania nad genem prowadzono w Ragon Institute, jednostce badawczej działającej
przy Massachusetts General Hospital, Massachusetts Institute of Technology i Harvard
Medical School, zajmującej się HIV/AIDS. Z ustaleń Amerykanów wynika, że efektem
obecności genu HLA B57 jest produkowanie przez organizm silniej działających komórek T
(rodzaj limfocytów odpowiedzialnych za obronę przed inwazją zarazków). Osoby posiadające
ten gen mają więcej komórek T, które mocno wiążą się z większą liczbą cząstek białek
wirusa. Częściej rozpoznają one komórki, na powierzchni których znajdują się proteiny HIV,
w tym ich zmutowane wersje – ich liczba rośnie wraz z rozwojem infekcji.
Organizm działający według powyższych zasad lepiej kontroluje przebieg zakażenia
HIV, ale także innych wirusów posiadających zdolność ewolucji. Ma to jednak swoje wady –
osoby obdarzone silniejszą wersją komórek T częściej cierpią z powodu chorób
autoimmunologicznych ( organizm atakuje wtedy sam siebie).
Naukowcy zajmujący się badaniem genu udowodnili również, że ludzie posiadający
ów gen mają większą ilość komórek T o charakterze reaktywno-krzyżowym. W praktyce
oznacza to, że potrafią atakować cząsteczki tego samego wirusa, na powierzchni których
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znajdują się różne cząsteczki białek, antygeny. Jest to o tyle istotne, że HIV charakteryzuje się
dużą zmiennością antygenów. W rezultacie wytworzone przez organizm przeciwciała w
krótkim czasie stają się wobec niego bezużyteczne. Nie pasują do antygenu.
Prof. Arup Chakraborty, kierownik badań, twierdzi, że w przyszłości naukowcy będą
w stanie zaprojektować szczepionkę, która pozwoli rozruszać specyficzne komórki T u osób
pozbawionych genu HLA B57. Wszyscy je bowiem posiadają, tyle że w dużo mniejszych
ilościach2.
Leki mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażenia HIV
Według dr Deborah Donnell z University of Washington podawanie pacjentom
żyjącym z HIV/AIDS leków przeciwwirusowych obniża ryzyko zakażenia ich partnerów.
Zagrożenie u osób leczonych jest o 92 proc. niższe niż u nieleczonych. Wniosek taki
sformułowano po badaniach, które sponsorowała Fundacja Billa i Melindy Gatesów,
przeprowadzonych wśród 3,3 tys. par, w których jedna z osób była zakażona HIV. Przy 103
zakażeniach tylko do jednego doszło u partnera osoby, która otrzymywała leki. Zdaniem
naukowców, jest to wielka szansa na zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.
Naukowcy na konferencji poświęconej środkom biobójczym w Pittsburghu
przedstawili także nowe metody zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się HIV. Należą do
nich m.in. dopochwowe wkładki i tabletki, które mogą uwalniać środki przeciwwirusowe
przez kilkanaście dni. Inna metoda ochrony kobiet polega na wytworzeniu cieniutkiej
polimerowej warstwy, która nie przepuszcza wirusów3.
Świat bez HIV
W laboratoriach farmaceutycznych na całym świecie trwają prace nad lekami, które w
znacznym stopniu mają wpłynąć na życie człowieka. Naukowcy zastanawiają się nad
skutecznym lekiem na uzależnienia- czy jest możliwe, aby go połknąć i więcej nie sięgnąć po
alkohol czy narkotyki. W centrum ich zainteresowań jest także całkowite pokonanie
nowotworów, opanowanie starzenia się człowieka czy możliwość zastosowania środków
farmakologicznych do rozwoju intelektu.
Wśród chorób, z którymi zmaga się świat, istotne miejsce zajmuje AIDS. Na świecie z
wirusem HIV żyje prawie 34 mln ludzi, a do tej pory z powodu AIDS zmarło 25 mln chorych.
Niektóre kombinacje leków antyretrowirusowych mogą znacznie przedłużyć życie pacjenta,
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ale wciąż nie ma skutecznej szczepionki na HIV. Najlepsza, jaką udało się wyprodukować
(RV144) działa zaledwie w 30 proc. przypadków. Wynika to ze zmienności wirusa. W tym
kontekście cieszy informacja z początku tego roku, że brytyjskim i amerykańskim
naukowcom udało się lepiej poznać proces blokowania wirusa. Rozpracowali oni strukturę
wirusowego enzymu zwanego

integrazą. Integraza jest

jednym z trzech

białek

enzymatycznych HIV, mających decydujące znaczenie w infekowaniu komórek. Pozwala mu
się duplikować. Niektóre leki antyretrowirusowe zawierają wprawdzie blokadę integrazy, ale
naukowcy do tej pory nie byli do końca pewni, jak one działają i nie wiedzieli, jak je
udoskonalać. Teraz zyskali szansę tworzenia skuteczniejszych leków i powstrzymywania na
nie rozwoju odporności HIV4.
Zabójcza strategia wirusów
Jednym z zagrożeń dla dzisiejszego świata są niektóre mikroorganizmy. Zmutowane
wirusy i bakterie potrafią wywołać pandemię mogącą pochłonąć miliony ofiar. Według
hipotez sformułowanych po przeprowadzeniu najnowszych badań, takie mikroskopijne
mutanty „są nawet w stanie pokrzyżować nasze plany zdobywania kosmosu”.
Strategia niektórych wirusów, wśród nich HIV, opiera się na niezwykle dużej
szybkości mutacji ich materiału genetycznego (DNA lub RNA). Nowe warianty wirusów są
później w większym lub mniejszym stopniu niewidzialne dla układu immunologicznego i nic
nie przeszkadza im w atakowaniu kolejnych komórek. Układ odpornościowy rejestruje
obecność wirusów, potrzebuje jednak kilku dni na wytworzenie przeciwciał i innych form
skutecznej obrony. Skuteczną obroną są np. tzw. „zabójcze limfocyty” – T – komórki, które
zabijają zainfekowane komórki , by nie mogły stać się źródłem kolejnej infekcji. Gdy tylko
odpowiedź immunologiczna na zmutowaną formę zaczyna być skuteczna, mogą pojawiać się
nowe mutacje, które znów pomogą wirusom w ucieczce przed bronią immunologiczną, a cały
proces może powtarzać się wielokrotnie.
Cała ta strategia sprawdza się w wypadku HIV, który przez długie lata takimi
„wariantami ucieczkowymi” osłabia układ odpornościowy. Wirus ten jest tym bardziej
zdradliwy, że likwiduje od razu kilka typów komórek układu odpornościowego. Na dodatek
żaden z naukowców nie przewidział, że niezwykła strategia wirusa polega też na tym, że
niszczy tylko komórki przeznaczone do obrony przed nim.
Wirusy rozwijają i udoskonalają tę strategię, stosując różnego rodzaju mechanizmy
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genetyczne: od natychmiastowych mutacji po przebudowę genomu i rekombinację. I tu
pojawia się problem obronności, z którym często układ immunologiczny sobie nie radzi.
Przykładem jest HIV, który nie infekuje zwykłych zwierząt laboratoryjnych.
Naukowcy celem powstrzymania zakażenia wyhodowali specjalny typ myszy z deficytem
immunologicznym. Gryzonie zmieniono genetycznie tak, by badacze mogli im wszczepić
ludzkie limfocyty i zbadać w ten sposób działanie wirusa HIV-1 w ludzkim organizmie.
Później jednak naukowcy z niemałym zdumieniem odkryli, że w chwili gdy w wewnątrz
zainfekowanych komórek łączą się ze sobą dwa wirusy HIV-1, dochodzi między nimi do
wymiany części genomów. Na skutek wymiany powstają nowe hybrydy, czego naukowcy nie
przewidzieli. Wymiana genów pomiędzy różnymi wirusami HIV zakażającymi tych samych
pacjentów to jeden z powodów, dlaczego do tej pory nie udało się stworzyć skutecznej
szczepionki przeciw AIDS 5.
Wirusy zapalenia wątroby HBV i HCV a wirus HIV – podobieństwa i różnice
Wirus HBV przenosi się podobnie jak HIV- tj. przez krew, drogą seksualną i z matki
na dziecko, ale zakazić się nim jest znacznie łatwiej niż ludzkim wirusem upośledzenia
odporności. HIV poza organizmem człowieka ginie bardzo szybko, nie znosi temperatury
powyżej 56 st. C i najprostszych środków odkażających. HBV natomiast jest bardzo
wytrzymały. Potrafi przetrwać nawet kilka lat w zaschniętej plamie krwi lub na narzędziach
chirurgicznych czy stomatologicznych. Aby go zabić, nie wystarczy je wygotować. Wirus B
wytrzymuje temperaturę 100 st. C i ginie dopiero w autoklawie, w którym obok temperatury
działa na niego także ciśnienie, jest też wrażliwy na środki dezynfekujące w postaci chloru.
Na środki dezynfekujące bardziej od niego wrażliwy jest wirus C. HCV trudniej się zakazić
niż HBV. Najczęstszą drogą zakażenia w przypadku wirusa C jest krew. Zdecydowanie
trudniej
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wirus
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prawdopodobieństwo zakażenia tą drogą nie przekracza 1 proc. przy 25- letnim współżyciu.
Dawka wirusa HBV potrzebna do zakażenia jest w porównaniu z HIV wielokrotnie
niższa. Aby doszło do zakażenia HIV musi dostać się do organizmu ok. 0,1 ml skażonej krwi,
w przypadku HBV wystarczy jej zaledwie 0,00004 ml. Także w czasie stosunku płciowego
zakazić się wirusem B jest znacznie łatwiej niż HIV. Ocenia się, że w przypadku mężczyzn
ryzyko zakażenia HBV podczas pierwszego, niezabezpieczonego kontaktu seksualnego
5
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wynosi ok. 16 proc., a w przypadku kobiet – 40 proc. Ryzyko zakażenia HIV jest
kilkunastokrotnie mniejsze, choć też może dojść do zakażenia za pierwszym razem.
Ryzyko transmisji wirusów po zakłuciu zakażoną igłą w przypadku HIV wynosi 0,3
proc., HCV – 4 proc., a HBV- od 10-30 proc. Na wirusa HBV od blisko 30 lat mamy
skuteczną i niemal całkowicie bezpieczną szczepionkę profilaktyczną, natomiast na wirusy
HCV i HIV do tej pory nie stworzono skutecznej szczepionki6.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Bałkany – coraz więcej przypadków świadomego zakażania HIV
Na Bałkanach coraz częściej dochodzi do świadomego zakażania HIV. Do tej pory
nikt nie potrafi określić, ilu mieszkańców Mostaru oraz innych miast i miasteczek w
Hercegowinie zostało zakażonych przez zmarłą w 2005 roku w wieku 21 lat Ukrainkę, Olenę
Popik. Uzależniona od narkotyków i alkoholu, chora na AIDS kobieta sprzedawała swe usługi
seksualne jeszcze kilka dni przed śmiercią. Potrzebując pieniędzy na używki, sama szukała
klientów.

Mieszkańcy chorwackiego Sibenika i turyści odwiedzający ten adriatycki

kurort wspominają 21-letniego mężczyznę zakażonego HIV, który z premedytacją zakażał
partnerów. Na początku 2010 roku, kiedy młodzieńcem zainteresowała się policja, zawrzało
w homoseksualnym środowisku. W czasie przesłuchania podejrzany wyznał, że wirusem
zakaził go jeden z partnerów mieszkających w Zagrzebiu. Kiedy testy potwierdziły, że jest
seropozytywny, młody człowiek przeniósł się ze stolicy na wybrzeże, gdzie dalej świadomie
zakażał poznanych w Sibeniku partnerów. Podczas śledztwa okazało się, że w tym samym
czasie w Zadarze utrzymywał stosunki z piętnastoma mężczyznami, również z
cudzoziemcami.
Przypadki świadomego zakażania wirusem zanotowano także w Słowenii. W
Mariborze osoba zakażona HIV wkuwała przygodnie spotkanym na ulicy ludziom igły. Na
szczęście żadna ze skaleczonych osób nie została zakażona. Janez Tomasic, ordynator
oddziału dla pacjentów z HIV/AIDS szpitala zakaźnego w Lublanie i słoweński specjalista w
tej dziedzinie twierdzi, że te osoby miały szczęście lub po prostu igły nie były zainfekowane
(co jest bardziej prawdopodobne). Niestety przestępcy nie udało się schwytać. Inaczej
zakończył się proceder uprawiany przez trzech holenderskich mężczyzn żyjących z HIV.
Urządzali oni imprezy z dużymi dawkami narkotyków, gwałcili zaproszonych gości i
wstrzykiwali im do żył porcję zakażonej krwi. Zostali ujęci i skazani przez sąd w Hadze na
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kary długoletniego więzienia.
Niebezpieczne gry z HIV w roli głównej wciąż stanowią zagrożenie w stolicy
Słowenii. Popularny portal internetowy opublikował wstrząsającą opowieść

25-letniego

uczestnika orgii seksualnych odbywających się w centrum Lubljany. Według niego, wśród
uczestników sex party znajduje się żyjący z HIV osobnik, którego status serologiczny znają
tylko organizatorzy makabrycznej zabawy. W czasie imprezy goście wymieniają się
partnerami w relacjach homoseksualnych i heteroseksualnych. Informacje te potwierdza
pośrednio wspomniany już specjalista, dr Janez Tomasic. Na prowadzonym przez niego
oddziale, podczas przeprowadzonych z pacjentami wywiadów chorobowych, dziesięciu z nich
przyznało, że byli uczestnikami takiej właśnie „imprezy” i najprawdopodobniej tam zostali
zakażeni. Statystyki pokazują, że w Słowenii 50 osób rocznie zakaża się HIV. Większa też niż
dotychczas liczba młodych ludzi poddaje się bezpłatnym testom w kierunku HIV7.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Trzecia kampania H&M wspierająca walkę z AIDS
20 maja H&M rozpoczęło kampanię Fashion Against AIDS, tym razem proponując
kolekcję festiwalową. 25 proc. wpływów z jej sprzedaży zostanie przeznaczone na projekty
uświadamiające młodzież na temat HIV/AIDS.
Kolekcja festiwalowa uświetni trzeci rok wspierania AIDS przez H&M. Jak dotąd
zebrano 30 mln koron szwedzkich. Dzięki środkom zgromadzonym w ciągu poprzednich
dwóch lat, w czerwcu 2010 roku zostanie otwarta nowa placówka w Antwerpii: Inernational
HIV/AIDS Awareness Education Center (IHAEC), gdzie młodzi ludzie z całego świata będą
mogli się uczyć, jak można rozpocząć kampanię promującą bezpieczny seks, wykorzystując
elementy mody i pop kultury. Współpraca pod szyldem Fashion Against AIDS otworzyła
wiele drzwi przed organizacją DAA (Designers Against AIDS) i jesteśmy za to bardzo
wdzięczni - mówi jej założycielka Ninette Murk. Bardzo istotne jest bowiem uświadamianie
młodzieży na całym świecie znaczenia bezpiecznego seksu.8
INNE
Ciekawostki
Google przedstawiło dane, które obrazują, gdzie i jakie hasło interesowało najbardziej
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internautów w 2009 roku. Ze statystyk Google’a wynika m.in, że pornografia najbardziej
ciekawi Ormian. Hindusi i Hiszpanie wolą dyskretną erotykę, słowo „seks” najczęściej
wpisywano w wyszukiwarkę w Wietnamie, Erytrei i Pakistanie, natomiast hasło „AIDS”
najbardziej interesowało internautów w Indiach, Nikaragui i Indonezji9.
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8. Jeździkowski Jarek. Bałkańska ruletka. Angora z dnia 16.05.2010 r.
9. Koton-Czarnecka Marta. Otyłość dietetyczna. Wprost z dnia 10.05.2010 r.
10. Krawczyk Ada. Jak mutują i jak nam zagrażają mikroorganizmy. 21 Wiek z dnia 01.05.2010
r.
11. Leki mogą zatrzymać zakażenie wirusem HIV. Rzeczpospolita z dnia 28.05.2010 r.
12. Morawska Jolanta. Lato, czyli wielki piknik. Wiadomości Turystyczne z dnia 16.05.2010 r.
13. Moskal Wojciech. Badania dla dojrzałych. Gazeta Wyborcza z dnia 05.05.2010 r.
14. Moskal Wojciech. Nie przechoruj urlopu. Gazeta Wyborcza z dnia 19.05.2010 r.
15. Moskal Wojciech. Zabójcze mikroby. Gazeta Wyborcza z dnia 26.05.2010 r.
16. Odwiedzaj festiwale i zbieraj fundusze. COGITO z dnia 20.05.20010 r.
17. Piotrowski Jarosław. 10 niezwykłych mieszkańców jaskiń. 21 Wiek z dnia 01.05.2010 r.
18. Sulej Karolina. Come Together. Exklusiv z dnia 01.05.2010 r.
19. Walisik Leszek. Nie zaniedbać zapalenia mięśnia sercowego. Salon Elegancja z dnia
01.05.2010 r.
20. Woźniak Olga. 8 leków, które zmienią świat. Przekrój z dnia 25.05.2010 r.
21. W centrum uwagi. Wprost z dnia 03.05.2010 r.
22. Zagórski Sławomir. Wrogowie wątroby. Gazeta Wyborcza z dnia 26.05.2010 r.
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Zob.: Niedyskretny internet. 21 Wiek z dnia 01.05.2010 r.
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