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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
lipcu 2010 roku.
WPROWADZENIE
W lipcowej prasie ukazały się 23 publikacje związane z tematyką HIV/AIDS.
Zamieszczono je w 19 tytułach gazet i czasopism, z których tylko trzy wydrukowały więcej
niż jedną informację dotyczącą tej problematyki – Gazeta Wyborcza (4), Rzeczpospolita (3),
National Geographic (2).
Tematem dominującym w prasie omawianego miesiąca były aspekty medyczne
związane z HIV/AIDS. Odnotowano odkrycie dwóch przeciwciał, które są w stanie
zablokować 90% wszystkich szczepów HIV, oraz zakończenie badań nad żelem,
zmniejszającym ryzyko zakażenia HIV u kobiet, których rezultaty są podobno obiecujące.
Trzecie ważne wydarzenie to Międzynarodowa Konferencja na temat AIDS, która
miała miejsce w Wiedniu. Należy przy tym zaznaczyć, że napisano o niej tylko w jednym
dzienniku (Rzeczpospolita). Dla porównania informacje o poprzedniej konferencji AIDS,
która odbyła się dwa lata temu w Meksyku, zamieszczono w 11 tytułach.
Inne tematy, o których mogliśmy przeczytać, nie dotyczyły stricte tematyki
HIV/AIDS. Wśród nich należy wymienić walkę z plagą komarów w Warszawie, przy okazji
której lekarze uspokajali, że komary nie wywołują żadnych groźnych chorób, jak AIDS czy
malarii, zadając kłam mitom1. Godny polecenia jest także ciekawy reportaż ze spotkania
młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla. Corocznie miejscem dyskusji jest niemieckie
miasteczko Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. W tym roku takie spotkanie odbyło się już po
raz 60. Wzięło w nim udział 59 noblistów z Belgii, Francji, Niemiec, Izraela, Włoch, Japonii,
Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i USA. Obecna była także prof.
Francoise Barre Sinoussi (Nobel z medycyny w 2008 roku za współodkrycie HIV)2.
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
Konferencja w Wiedniu
W dniach 18-23 lipca odbyła się w Wiedniu XVIII Międzynarodowa Konferencja
poświęcona AIDS (AIDS 2010). Swój udział potwierdziło ponad 20 tys. naukowców,
reprezentantów rządu, pracowników opieki zdrowotnej, liderów biznesu oraz osób żyjących z
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HIV/AIDS. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Rights here, right now” (Prawa
tutaj i teraz).Przesłanie konferencji było następujące: aby odnieść sukces w walce z HIV,
konieczna jest promocja i ochrona praw człowieka. Celem konferencji było także zachęcenie
do wprowadzenia skutecznych

interwencji w poszczególnych populacjach, krajach i

regionach. Ważne jest również

zwiększenie świadomości publicznej na temat ciągłego

wpływu HIV/AIDS na zdrowie społeczeństw całego świata.
Według UNAIDS, w tym roku na walkę z AIDS w najbiedniejszych krajach świata
trzeba będzie przeznaczyć 25 mld dolarów. Obecnie brakuje jeszcze 11,3 mld dolarów. Od
początku epidemii na początku lat 80. XX wieku, HIV zakaziło się prawie 60 mln ludzi, a 25
mln zmarło na AIDS.
Po raz pierwszy od początku epidemii jawi się realna szansa na zahamowanie nowych
zakażeń HIV – taką opinię wyrażali uczestnicy wiedeńskiego szczytu. Alan Bernstein, szef
Global HIV Vaccine Enterprise stwierdził, że ostatnich pięć lat to najlepszy okres w historii
badań od czasu pierwszych zachorowań na AIDS.
Eksperci uważają, że to także moment zwrotny w badaniach nad szczepionką. Do tej
pory największym sukcesem, jaki osiągnięto w pracach nad powstaniem szczepionki przeciw
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zmniejszającego ryzyko zakażenia o 31%. Wyniki badań prowadzonych w Tajlandii
przedstawiono we wrześniu ubiegłego roku. Wzbudziły one entuzjazm i wielu naukowców
uwierzyło, że stworzenie szczepionki przeciw HIV jest jednak możliwe.
Pod koniec czerwca amerykańscy naukowcy poinformowali o odkryciu dwóch
przeciwciał chroniących ludzki organizm przed HIV, które są skuteczne wobec 90%
szczepów wirusa. Wiedza ta zapewne zostanie wykorzystana do opracowania jeszcze
skuteczniejszej szczepionki.
Oficjalny komunikat Global HIV Vaccine Enterprise głosi, że w ciągu ostatnich 27 lat
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szczepionkami, stworzono tylko trzy prototypy i przeprowadzono cztery testy skuteczności
szczepionek z udziałem ludzi. Dlatego naukowcy zgromadzeni na konferencji wyrazili opinię,
że należy zwiększyć liczbę testów klinicznych, pozwalających ocenić skuteczność
proponowanych szczepionek u ludzi. Należy także zwiększyć ilość środków przeznaczonych
na badania. Z powodu ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego nakłady na badania nad
HIV/AIDS spadły aż o 10%.
Na wiedeńskim szczycie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez zespół
dr Julia Mantagnera z Centrum HIV/AIDS w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada), które dowodzą,
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że stosowanie leków antyretrowirusowych ogranicza liczbę nowych zakażeń. Leczeni
pacjenci z HIV/AIDS

są znacznie mniej zakaźni. Analiza tych badań wskazuje, że na

każdych 100 pacjentów poddających się leczeniu, liczba nowych zakażeń spada o 3%. Od
roku 1996 udało się zmniejszyć liczbę nowych infekcji o połowę. W tym samym czasie rosła
liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Na taki wynik ma więc wpływ
podawanie leków, a nie zmiana zachowań seksualnych. Terapia zatem – mówił w Wiedniu dr
Montagner (jednocześnie przewodniczący International AIDS Society) – może nie tylko
ratować życie, lecz także odwrócić epidemię. Im więcej osób skorzysta z tego typu leczenia,
tym mniejsze będzie ryzyko nowych zakażeń. Działania te same w sobie – podkreślał dr
Jonathan Mermin z amerykańskiego Center of Disease Control and Prevention - nie
powstrzymają epidemii. Dlatego leczenie musi być wsparte promowaniem bezpiecznego
seksu i innymi strategiami zapobiegawczymi3.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowe odkrycie amerykańskich uczonych
Tygodnik „Science” informuje, że naukowcy z USA odkryli dwa przeciwciała, które
są w stanie zablokować prawie 90% szczepów HIV. Odkrycie badaczy z Narodowego
Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) jest wielką szansą na stworzenie skutecznej
szczepionki zdolnej chronić przed HIV.
Znalezienie przeciwciał, które byłyby w stanie zablokować różne typy wirusa
występujące w różnych regionach świata, jest niezwykle trudne. HIV, by uniknąć rozpoznania
i zniszczenia przez układ odpornościowy, nieustannie się zmienia. Dlatego właśnie istnieje
niezmiernie dużo jego odmian.
Do niedawna naukowcom udało się znaleźć zaledwie kilka miejsc na powierzchni
HIV, które byłyby w przybliżeniu wspólne dla wszystkich jego szczepów. Jednym z nich jest
tzw. miejsce wiążące CD4 (CD4 to białkowy receptor znajdujący się na powierzchni komórek
układu odpornościowego, np. limfocytów T, makrofagów, będący celem ataku HIV).
Uczeni wykorzystali wiedzę na temat zewnętrznej otoczki wirusa, by stworzyć
molekularną „pułapkę”. Było nią – wyjaśnia Gary Nebel, jeden z głównych autorów
opublikowanych prac – jedno z odpowiednio zmodyfikowanych białek otoczki wirusowej.
„Pułapka” ta naprowadziła badaczy na przeciwciała przyczepiające się właśnie do tego
miejsca. Okazało się, że dwa z tych przeciwciał – VRCO1 i VRCO2 – neutralizują znacznie
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silniej, a co ważniejsze, znacznie więcej typów HIV niż jakiekolwiek znane wcześniej
przeciwciała. Dzięki temu, że przyłączają się do jednego z tych nielicznych miejsc wirusa,
które nie podlegają ciągłej przemianie, są w stanie zablokować tak wiele odmian HIV –
tłumaczy kolejny autor dr John Mascola.
Za nastepny etap badań odpowiadał Peter D. Kwong. Wiedząc już o przeciwciałach,
uczony zbadał molekularną strukturę VRCO1 połączonego z miejscem wiążącym CD4 na
HIV. Poznawszy tę strukturę, Kwong próbował odtworzyć etapy naturalnego rozwoju tego
przeciwciała. Wyjaśnia, że było to konieczne, aby w przyszłości móc uzyskać te same
przeciwciała na drodze szczepień.
Z badań Kwonga wynika, że ludzki układ odpornościowy jest w stanie stosunkowo
szybko i łatwo wyprodukować prekursory przeciwciał VRCO1. Na następnych etapach ich
rozwoju, gdy komórki układu odpornościowego wyraźnie rozpoznają już atakujący
drobnoustrój, prekursory przeciwciał szybko dojrzewają, tworząc formy zdolne do silnego i
skutecznego zblokowania wirusa – tłumaczy Kwong.
Obecnie naukowiec stara się wyjaśnić, jak dokładnie przebiega ów proces
dojrzewania, jakie czynniki o nim decydują i jak zastosować je w przyszłej szczepionce.
Dyrektor NIAID, Anthony S. Fauci mówi, że odkrycie przeciwciał działających tak
sprawnie i w dodatku na tyle różnych odmian HIV to ogromny postęp, który na pewno
przybliża do stworzenia szczepionki. Co więcej, metoda, której użyto, może zostać
wykorzystana do identyfikacji przeciwciał potrafiących zwalczać inne choroby zakaźne.4.
Kobieca broń przeciw HIV
W jednym z lipcowych wydań tygodnika „Science” ogłoszono, że naukowcom udało
się stworzyć żel, który zmniejszy ryzyko zakażenia HIV u kobiet. Opisano pozytywne
rezultaty badania prowadzonego od maja 2007 do marca 2010 w Republice Południowej
Afryki przez naukowców z Center for the AIDS Programme of Research in South Africa.
Badanie nosi nazwę CAPRISA 004 i zostało sfinansowane głównie przez Amerykanów.
Badanie przeprowadzono w prowincji KwaZulu-Natal w zachodniej części RPA.
Zgłoszono do niego 2160 kobiet z rejonów miejskich i wiejskich, gdzie szacunkowa częstość
zakażeń wynosiła odpowiednio 15,6% i 11,2%.
Do testów zaproszono wyłącznie kobiety niezakażone HIV w wieku 18-40 lat,
aktywne seksualnie (odbyły przynajmniej dwa stosunki w ciągu ostatniego miesiąca przed
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badaniem), niebędące w ciąży i niestosujące antykoncepcyjnych spiral czy krążków
dopochwowych. Wykluczono m.in. te, które chorowały na nerki i na jakiekolwiek choroby
przenoszone drogą płciową. Szczegółowy program badania został wcześniej zatwierdzony
przez komisję bioetyczną, a każda z jego uczestniczek wyraziła pisemną zgodę na udział.
Ostatecznie na badanie zdecydowało się 889 kobiet.
Podzielono je na dwie grupy. Część kobiet stosowała żel dopochwowy z dodatkiem
antywirusowego leku – 1% tenofoviru (jeden z doustnych leków antyretrowirusowych
stosowanych obecnie w leczeniu HIV). Reszta otrzymała placebo w postaci identycznie
wyglądającego żelu, który nie zawierał substancji czynnej.
Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami tzw. podwójnej ślepej próby, tzn. ani
kobiety, ani lekarze nie wiedzieli, kto używa żelu z lekarstwem, a kto bez niego. Uczestniczki
poproszono, aby stosowały żel zarówno przed stosunkiem, jak i po nim, a konkretnie: w ciągu
12 godzin przed stosunkiem i jak najszybciej, ale nie później niż 12 godzin po nim, a przy
tym nie częściej niż dwa razy na dobę.
Kobiety regularnie co miesiąc zgłaszały się do lekarza. Proszono je, aby za każdym
razem przynosiły aplikatory, niezależnie od tego, czy używały żelu regularnie, czy tylko
czasami. Za każdym razem wykonywano u nich testy w kierunku HIV. Sprawdzano też, czy
nie zachorowały na inną chorobę przenoszoną drogą płciową i czy nie zaszły w ciążę
(tenofovir bowiem nigdy nie był testowany pod tym kątem, dlatego ciąża wykluczała z
dalszych badań). Kobiety otrzymywały także bezpłatne prezerwatywy oraz poradę, jak
uprawiać bezpieczny seks.
Badanie trwało 30 miesięcy. Wydano łącznie 181 340 aplikatorów z żelem. Do
lekarzy wróciło 95,2% z nich. Wynik okazał się obiecujący – żel z lekiem wyraźnie chronił
przed zakażeniem HIV. Wirusem zakaziło się 98 z 889 kobiet. 38 z nich stosowało żel z
tenofovirem, 60 używało placebo. Tenofovir był skuteczniejszy, jeśli kobiety stosowały go
zgodnie z zaleceniem lekarza. I tak w grupie pań sięgających po żel w ponad 8 przypadkach
na 10 dawał 54-procentową skuteczność, a w podgrupie najmniej zdyscyplinowanych kobiet
(używających żelu rzadziej niż przy co drugim stosunku) skuteczność żelu sięgała 28%.
Średnia skuteczność żelu w całym badaniu wyniosła 39%.
Żel z lekiem miał też inne pozytywne działanie – chronił przed wirusem opryszczki
płciowej, a przez to najprawdopodobniej zabezpieczał przed HIV. Spośród 434 kobiet
wolnych od opryszczki na początku badania, 87 zakaziło się nią w trakcie trwania testów, z
czego 58 w grupie placebo i 29 (czyli równo połowa mniej) w grupie stosującej żel z
substancją czynną.
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Szczegóły dotyczące CAPRISA 004 zostały przedstawione na Światowej Konferencji
na temat AIDS w Wiedniu. Eksperci nie mają wątpliwości, że to „kamień milowy” w 30letniej historii epidemii HIV.
Autorzy pracy w „Science” podkreślili, że żel z tenofovirem może wypełnić istotną
lukę w zapobieganiu zakażeniom HIV, szczególnie w odniesieniu do kobiet, które nie mogą
liczyć na wierność ze strony mężczyzn lub nie są w stanie nakłonić ich do używania
prezerwatyw.
Komentatorzy podkreślają natomiast, że najpilniejszą teraz sprawą jest potwierdzenie
uzyskanych wyników w kolejnych badaniach. Jeśli się tak stanie, żel może zapobiec ponad
pół milionom zakażeń HIV tylko w samej RPA w ciągu najbliższych dziesięciu lat5.
Leki na poprawę erekcji a choroby przenoszone drogą płciową
Mężczyźni korzystający z leków poprawiających erekcję są bardziej narażeni na
choroby przenoszone drogą płciową. Wzrost liczby zachorowań poprzedza o rok wypisanie
recepty na viagrę, cialis lub levitrę. To oznacza, że ryzykowne zachowania pojawiają się
jeszcze przed problemami ze wzwodem.
Wśród panów korzystających z leków na zaburzenia erekcji zanotowano więcej
zachorowań na HIV/AIDS, chlamydiozę, kiłę i rzeżączkę. Ryzyko zachorowań było
dwukrotnie wyższe w przypadku AIDS i trzykrotnie w przypadku chlamydii. Wyniki badań
przedstawiono w Harvard Medical School w Bostonie6.
Skandal w Stanach Zjednoczonych
Nawet dwa tysiące weteranów mogło zostać zakażonych niebezpiecznymi wirusami,
w tym HIV oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Do zakażenia miało dojść w
szpitalu dla weteranów z powodu zaniedbań techników dentystycznych, którzy – chcąc
wcześniej pójść do domu – nie sterylizowali narzędzi stomatologicznych. Do weteranów
wysłano wezwania do wykonania dodatkowych badań7.
Choroby przenoszone drogą płciową groźne szczególnie latem
W miesiącach wakacyjnych częściej niż zwykle w prasie można znaleźć informacje na
temat chorób przenoszonych drogą płciową, gdyż upał i wilgotne powietrze to idealne
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warunki dla rozwoju drobnoustrojów. Poza tym latem częściej korzysta się z publicznych
toalet, kąpieli w basenie.
Wakacje to także czas, kiedy łatwiej podejmujemy ryzykowne kontakty. Często dzieje
się to pod wpływem impulsu, romantycznych uniesień. Jednak takie zauroczenia grożą
przykrymi następstwami. Lekarze alarmują, że z każdym rokiem zgłasza się do nich coraz
więcej pacjentek z intymnymi infekcjami.
Choroby przenoszone drogą płciową nie ustąpią same tak, jak przeziębienie czy katar.
Niektóre bywają trudne do rozpoznania, bo nie zawsze dają wyraźne objawy. Niektóre z nich
są bardzo niebezpieczne. Mogą prowadzić do poważnych powikłań, dlatego nie należy
lekceważyć pierwszych sygnałów.
Najbardziej rozpowszechnioną chorobą przenoszoną drogą płciową jest chlamydioza.
Na zakażenie szczególnie narażone są osoby nieprzestrzegające higieny intymnej oraz
współżyjące z wieloma partnerami. U większości kobiet zakażenie przebiega prawie
bezobjawowo. Nieleczona może prowadzić do bezpłodności zarówno u kobiet, jak i
mężczyzn.
Prawie połowa aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn styka się z wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV). Wiadomo, że kobieta może się nim zakazić od swojego
partnera seksualnego. Mężczyzna bywa zakażony HPV i często o tym nie wie, bo wirus nie
daje żadnych objawów. Może więc zupełnie nieświadomie zakazić swoją partnerkę. Można
się nim zakazić nie tylko po odbyciu pełnego stosunku, ale także podczas uprawiania
pettingu.
Latem często uaktywnia się wirus opryszczki. Zwykle pojawia się na ustach, jednak
może też być przenoszony przez kontakty seksualne. Objawy opryszczki występują
najczęściej od dwóch do siedmiu dni po zbliżeniu.
Podczas uprawiania seksu można także zakazić się wirusowym zapaleniem wątroby
typu B (rzadziej typu C). Wirusy te znajdują się we krwi, ślinie oraz wydzielinie z pochwy i
spermy. Przed wirusem HBV zabezpiecza szczepionka. Na wirusowe zapalenie wątroby typu
C (HCV) do tej pory jej nie wynaleziono, lecz w razie zakażenia, gdy choroba zostanie
wcześnie wykryta, szansą na wyleczenie są nowoczesne leki.
Ciągle niebezpieczny jest HIV. Do zakażenia może dojść m.in. wskutek
wprowadzenia do organizmu zakażonej krwi oraz podczas stosunku seksualnego z zakażoną
osobą. Jeśli dochodzi do przygodnego kontaktu, a potem paraliżuje nas lęk, najlepiej wykonać
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test. Wczesne wykrycie zakażenia HIV, to szansa na uniknięcie rozwoju AIDS8.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania zawsze aktualna
„Nie daj szansy AIDS. Daj szansę swojemu dziecku” – to hasło kampanii
przygotowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS nigdy nie straci na aktualności. I dlatego,
choć kampania trwa już od dłuższego czasu, warto je wciąż przypominać Działania
profilaktyczne bowiem mają kluczowe znaczenie w walce z HIV/AIDS, a główny cel, który
przyświeca tej akcji jest zachęcenie kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących
dziecka do rozważenia wykonania testu w kierunku HIV. Takie badanie może uchronić
dziecko przed zakażeniem w przypadku, gdy zakażona jest matka.
Ryzyko transmisji wirusa z matki na dziecko, gdy matka nie jest świadoma swego
zakażenia wynosi nawet 30%, natomiast ryzyko zakażenia u kobiet z potwierdzonym
zakażeniem przy odpowiedniej profilaktyce jest znacznie mniejsze i wynosi ok. 1%. Wynika
z tego, że wiedza o zakażeniu ciężarnej ma kluczowe znaczenie dla możliwości zastosowania
działań zapobiegających zakażeniu dziecka. Zastosowanie leczenia antyretrowirusowego w
czasie ciąży, właściwe prowadzenie porodu oraz niekarmienie piersią daje niemal 100%
szansę na uniknięcie zakażenia dziecka.
Według rekomendacji grupy ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne w zakresie perinatalnej transmisji HIV „wszystkim kobietom ciężarnym
powinno się zaproponować badanie w kierunku HIV podczas pierwszej wizyty u lekarza
położnika – ginekologa”.
Niestety z danych wynika, że w Polsce odsetek kobiet w ciąży wykonujących badanie
wynosi tylko 10%. W większości krajów Unii Europejskiej odsetek ciężarnych, które
wykonują testy w kierunku HIV przekracza 60%, a w niektórych (Anglia, Holandia, Francja)
sięga 98%.
Na świecie liczba kobiet zakażonych HIV wciąż rośnie. W Polsce stanowi prawie
jedną czwartązakażeń HIV. Każdego roku w Polsce odbywa się ok. 70-100 porodów u kobiet
z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle zdarzają się przypadki rozpoznania
zakażenia HIV u kobiet dopiero po wykryciu zakażenia HIV u dziecka9.
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Na podstawie: Joanna Mandel. Infekcje po letnich wojażach. Dobra Rady z dnia 01.07.2010 r., Nieostrożna
miłość i inne przypadki. Świat i Ludzie z dnia 29.07.2010 r.
9
Na podstawie: Bądź mamą na medal. Zrób w ciąży wszystkie badania, w tym test na HIV. Echo Turku z dnia
13.07.2010 r.
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W wakacje robimy więcej testów
Na początku wakacji więcej osób niż zwykle zgłasza się do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, by wykonać test w kierunku HIV. To nie
przypadek. Wakacje bowiem często sprzyjają ryzykownym kontaktom seksualnym.
Badania wykonywane są anonimowo. Honorowi krwiodawcy mogą je wykonać bezpłatnie,
natomiast pozostali za wykonanie testu płacą 20-30 złotych10.
KOŚCIÓŁ A AIDS
Zasady moralne ważne w walce z AIDS
W lipcu ogłoszono Raport Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. AIDS.
Podkreśla się w nim m.in., że w ośmiu badanych krajach spadek liczby zakażeń HIV,
przynajmniej częściowo, ma związek ze zmianą zachowań seksualnych młodych ludzi.
Chodzi zwłaszcza o upowszechnienie podnoszenia wieku inicjacji seksualnej i o
propagowanie wierności. Z opracowania wynika, że liczba zakażeń HIV spadła o 25% w 15 z
21 krajów o największym wskaźniku zachorowań na AIDS.
Katolicki ekspert ds. AIDS, ks. prałat Robert Vitillo z Caritas Internationalis,
analizując najnowszy raport ONZ na temat AIDS, zauważył, że z dokumentu wypływa
wniosek bardzo zbieżny z tym, co od lat wskazuje Kościół: zmiany zachowań seksualnych
mają kluczowe znaczenie w pokonaniu AIDS. Stwierdził, że działacze ONZ coraz częściej
zwracają uwagę, że z chorobą tą walczyć też trzeba poprzez wspieranie wstrzemięźliwości
płciowej. Podkreślił jednocześnie, że Kościół katolicki zawsze stał na stanowisku, iż bez
promowania moralnego stylu życia, czystości, wstrzemięźliwości i wierności nie da się
zapobiegać rozprzestrzenianiu się AIDS11.
INNE
Chiński producent dostarczył prezerwatywy na Mundial 2010
Podczas tegorocznego Mundialu, który w czerwcu miał miejsce w RPA, dla
bezpieczeństwa obywateli tego kraju oraz przybyłych z całego świata kibiców, tamtejsze
ministerstwo zdrowia już od lutego prowadziło akcję „Wybierz prezerwatywę”. Oficjalny
produkt Pucharu Świata zapewniła chińska firma Gao Bang Latex Industry z prowincji
Guangxi Guilin. Sprzedała ona Afrykańczykom 60 milionów prezerwatyw12.
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Więcej testów na HIV. Echo Dnia- Radom z dnia 16.07.2010 r.
W oparciu o: Sławomir Jagodziński,. Zasadny moralne najważniejsze w walce z AIDS. Nasz Dziennik z dnia
23.07.2010 r.
12
Zob.: Krzysztof Pasikowski. Kto naprawdę wygrał? Angora z dnia 25.07.2010 r.
11
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Uniwersalność technologii opracowywanych przez IBM
Znana od lat firma komputerowa IBM w swoim laboratorium w Hajfie w Izraelu
testuje program Eu-Resist, który ma przewidywać skuteczność różnych kombinacji
stosowanych w leczeniu chorych na AIDS. Oprogramowanie porównuje genotyp osoby
zakażonej HIV i jej obecny stan zdrowia ze zgromadzonymi w bazie danymi ponad 33 tys.
pacjentów i 98 tys. zastosowanych terapii. Podobne rozwiązania pomogłyby dobierać
optymalny sposób leczenia raka piersi lub raka prostaty13.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lipcu 2010 roku
1.

Bądź mamą na medal. Zrób w ciąży wszystkie badania, w tym test na HIV. Echo Turku z dnia
13.07.2010 r.

2.

Czernik Dariusz. Botswana robi wrażenie. Sport z dnia 23.07.2010 r.

3.

Fischetti Marek. Ominąć korki. Świat Nauki z dnia 01.07.2010 r.

4.

Jagodziński Sławomir. Zasady moralne najważniejsze w walce z AIDS. Nasz Dziennik z dnia
23.07.2010 r.

5.

Kościelniak Piotr. AIDS: Koniec porażek? Rzeczpospolita z dnia 20.07.2010 r.

6.

Kto czyta, nie błądzi. Najwyższy Czas z dnia 31.07.2010 r.

7.

Lisiewicz Piotr. Zyziu na koniu Hyziu. Gazeta Polska z dnia 07.07.2010 r.

8.

Mandes Joanna. Infekcje po letnich wojażach. Dobre Rady z dnia 01.07.2010 r.

9.

Moskal Wojciech. HIV zablokowany. Gazeta Wyborcza z dnia 09.07.2010 r.

10. Nieostrożna miłość i inne przypadki. Świat i Ludzie z dnia 27.07.2010 r.
11. Pasikowski Krzysztof. Kto naprawdę wygrał? Angora z dnia 25.07.2010 r.
12. Praca, chleb, woda i sól dla wszystkich. National Geographic z dnia 01.07.2010 r.
13. Srebro-ponowne odkrycie. Tygodnik Nowy z dnia 27.07.2010 r.
14. Szczepionka przeciw HIV. Jest nadzieja. Gazeta Wyborcza z dnia 09.07.2010 r.
15. 6-12 lipca. Tygodnik Powszechny z dnia 18.07.2010 r.
16. Weterani zarażani u dentysty. Express Bydgoski z dnia 02.07.2010 r.
17. Więcej testów na HIV. Echo Dnia- Radom z dnia 16.07.2010 r.
18. Wojciechowska Martyna. Edytorial. National Geographic z dnia 01.07.2010 r.
19. Zagórski Sławomir. Kobieca broń na HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 21.07.2010 r.
20. Zagórski Sławomir. 59 noblistów i młodzi naukowcy w Lindau. Gazeta Wyborcza z dnia 05.07.2010 r.
21. Zakażeni seksem. Rzeczpospolita z dnia 08.07.2010 r.
22. Zwierzchowska Ewa. Krwiopijcy nie dają żyć. Rzeczpospolita- Warszawa z dnia 07.07.2010 r.
23. Zwierzchowska Ewa. Krwiopijcy nie dają żyć. Życie Warszawy z dnia 08.07.2010 r.
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Mark Fischetti. Ominąć korki. Świat Nauki z dnia 01.07.2010 r.
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