Raport nr 8/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
sierpniu 2010 roku.
WPROWADZENIE
W sierpniu w 17. tytułach gazet i czasopism ukazało się 25 publikacji dotyczących
różnych aspektów HIV/AIDS. Tylko dwa z nich publikowały więcej niż jedną informację na
ten temat - dziennik „Polska The Times”(4) i tygodnik „Angora”(3).
Do najważniejszych wydarzeń, które relacjonowała prasa należą te, dzięki którym być
może w przyszłości uda się ujarzmić wirusa HIV i skutecznie nad nim zapanować. Będą to:
aktywna substancja PIE12, mająca powstrzymać HIV z dala od komórki lub szczepionki
plazmidowe. Badania nad tymi specyfikami wciąż trwają, a ich wyniki są obiecujące.
W tym miesiącu zostały także opublikowane wyniki ankiety obrazujące wiedzę
maturzystów na temat chorób przenoszonych drogą płciową, z których można
wywnioskować, że maturzyści, choć pojęcie o temacie mają, to nie postrzegają siebie jako
osób, których ten problem może dotyczyć.
Niektóre publikacje odnosiły się do zdarzeń, poruszanych w poprzednich miesiącach.
Pisano o nowym specyfiku opracowanym przez zespół z Columbia University, jakim jest żel
dopochwowy chroniący przed HIV.1 Temat kampanii „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS”, której ambasadorką jest znana siatkarka Małgorzata Glinka, obecny był na
łamach dwóch miesięczników oraz tygodnika regionalnego. Po raz kolejny zaznaczono, jak
istotne dla kobiety w ciąży jest wykonanie testu w kierunku HIV, który może pomóc uchronić
nienarodzone dziecko przed zakażeniem, gdy matka jest zakażona HIV.2
EPIDEMIOLOGIA
Zachodniopomorskie
Od stycznia do marca bieżącego roku w województwie zachodniopomorskim
zarejestrowano 116 nowo wykrytych zakażeń HIV, 37 zakażonych zachorowało na AIDS, a
10 osób zmarło.
Od trzech lat, co roku, na oddziale zakaźnym w szpitalu przy ul. Arkońskiej w
Szczecinie się hospitalizowanych jest 50 osób zakażonych HIV. Ogólnie w Szczecinie leczy
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się około 500 osób, 300 pacjentów poddanych jest terapii antyretrowirusowej. Jak pokazują
statystyki z ostatnich lat, najczęstszą przyczyną zakażenia są ryzykowne kontakty seksualne.
Coraz mniej osób zakaża się przez dożylne przyjmowanie narkotyków.
Szczecińska poradnia została uznana przez pacjentów za najlepszą w Polsce. Oceny
dokonywali pacjenci, którzy do tej pory nie leczyli się w stolicy województwa. W Szczecinie
znajduje się też jedno z dwóch laboratoriów w kraju, które wykonuje sekwencjonowanie
wirusa HIV i określenie wrażliwości na leki. W Zachodniopomorskim działają dwa Punkty
Konsultacyjno-Diagnostyczne, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w
kierunku HIV.3
ASPEKTY MEDYCZNE
PIE12 ma powstrzymywać HIV
Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Michaela S. Kaya z Uniwersytetu w
Utah pracuje nad skutecznym preparatem mającym powstrzymać HIV z dala od komórki. Ten
preparat to substancja aktywna PIE12.
Na razie trwają badania na zwierzętach, następnym krokiem będą testy kliniczne z
udziałem pacjentów. Potrwają od dwóch do trzech lat. Według prof. Kaya PIE12 byłby
idealnym tzw. mikrobicydem (preparatem w formie dopochwowego żelu, kremu, emulsji lub
czopka) zapobiegającym zakażeniu HIV.
Profesor ma nadzieję, że PIE12 mógłby stanowić nową skuteczną broń przeciw
HIV/AIDS. Preparat ma bowiem zdolność do blokowania przenikania wirusów do wnętrza
nowych komórek. Mógłby służyć jako środek profilaktyczny, jak i pomagać w leczeniu tych,
którzy już są zakażeni.
Dopiero jednak testy kliniczne rozstrzygną, czy PIE12 jest równie skuteczny u
pacjentów jak w badaniach laboratoryjnych. 4
Nowa generacja szczepionek
Szczepionki i leki zawierające koliste DNA, zwane plazmidami od dawna budziły
nadzieje na skuteczne leczenie wielu chorób i zapobieganie im, ale zawodziły w testach.
Kiedy dziesięć lat temu dobiegały końca badania dwóch obiecujących szczepionek przeciw
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HIV, cały świat z niecierpliwością czekał na wyniki. Pierwsza z nich składała się z kolistych
cząsteczek DNA, zwanych plazmidami, z których każdy zawierał jeden z pięciu genów
kodujących białka HIV. Miała ona zmusić komórki gospodarza do wytwarzania białek
wirusowych - sądzono, że pobudzą one jego układ odpornościowy do walki z zakażeniem. W
drugiej szczepionce zamiast plazmidów był adenowirus (dość łagodny drobnoustrój, do
którego wprowadzono gen kodujący jedno z białek HIV). Zamierzano wykorzystać ten
”bezpieczny wirus” do zwrócenia uwagi układu odpornościowego gospodarza i nakierowanie
reakcji odpornościowej na białko HIV.
W tym czasie David B. Weiner, profesor patologii i medycyny w University of
Pennsylvania, pracował nad wykorzystaniem DNA jako szczepionki i liczył na to, że
przeprowadzane właśnie badania jasno wykażą możliwość wywołania za pomocą plazmidów
odpowiedzi układu odpornościowego. Tymczasem wyniki rozwiały nadzieje pokładane w
pierwszej generacji tych szczepionek. Okazało się, że u osób, które otrzymały dawkę
plazmidów, rozwinęła się co najwyżej słaba odpowiedź immunologiczna przeciw pięciu
białkom HIV, podczas gdy reakcja układu odpornościowego na podanie adenowirusa była
bardzo nasilona. Dlatego zarówno naukowcom akademickim, jak i pracującym dla przemysłu
farmaceutycznego, adenowirusy wydały się lepszym materiałem do badań nad szczepionką
przeciw HIV.
Badacze szczepionek plazmidowych nie poddali się. Przekonani o tym, że sama idea
jest dobra, powrócili do pracy koncepcyjnej, aby znaleźć sposób na zwiększenie
efektywności. Wysiłki te wreszcie zaczynają przynosić konkretne rezultaty. Nowa generacja
szczepionek zawierająca plazmidy, podana zwierzętom i ludziom, wywołuje pożądaną
odpowiedź układu odpornościowego, przy czym jest bezpieczna i ma inne cechy zachęcające
do stosowania DNA. Jest także stosowana w innych rodzajach immunoterapii oraz jako
sposób bezpośredniego dostarczania leków.5
Czyżby eliksir zdrowia?
Kanadyjska, biotechnologiczna firma Alnylam opracowała nowy lek o nazwie ALNVSP. Wstępne badania pokazały dużą skuteczność nowej metody terapeutycznej, która
teoretycznie może leczyć wszystkie nowotwory i większość innych chorób.
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Niemal wszystkie funkcje komórki wykonywane są przez białka. Wadliwe działanie
białek powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie komórek, które np. przekształcają się w guz
nowotworowy. Budowa białek zapisana jest w genach, a informacja ta przenoszona jest przez
RNA do miejsc powstawania białek. Dla każdego białka istnieje osobne RNA. Nowy lek
działa właśnie na tę cząsteczkę. Dopasowując go do konkretnego RNA, można wyłączać
wybrane białka, sterując zachowaniem komórek.
Lek działa na raka wątroby. W próbie klinicznej zatrzymał on dopływ krwi do 62
proc. guzów, które nie poddawały się konwencjonalnej terapii. Podobna technika może się
okazać skuteczna nie tylko w leczeniu innych nowotworów, ale także zupełnie innych chorób.
Alnylam pracuje już nad jego zastosowaniem w terapii choroby Huntingtona i
podwyższonego poziomu cholesterolu. W innych ośrodkach prowadzone są badania nad
leczeniem zwyrodnienia plamki żółtej, dystrofii mięśniowej i HIV. Pierwsze leki mogą być
dostępne na rynku w ciągu dwóch lat.6
Jak widać z wieloletnich obserwacji, nie wszystkie leki czy szczepionki, które wydaja się
atrakcyjne na początku badań i w których pokładane są wielkie nadzieje, spełnią w przyszłości te
oczekiwania.

POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
Chiny otrzymują więcej pieniędzy na walkę z AIDS niż Afryka
Chiny, które są drugą co do wielkości gospodarką świata, dostają większą pomoc na
walkę z AIDS niż ubogie i bardziej potrzebujące środków kraje afrykańskie. Chiny są
czwartym co do wielkości odbiorcą pomocy ze Światowego Funduszu do Walki z AIDS,
Gruźlicą i Malarią. Państwo Środka otrzymało z niego miliard dolarów rocznie. Więcej
dostają tylko Etiopia, Indie i Tanzania.
Miliard przekazany Chinom to równowartość terapii retrowirusowej dla dwóch
milionów pacjentów chorych na AIDS, czyli np. wszystkich żyjących z tą chorobą w Kenii –
zauważa Jack Chow, jeden z amerykańskich negocjatorów powołania tego funduszu. Chiny w
zeszłym roku ogłosiły wydanie na służbę zdrowia na prowincji 125 miliardów. Nie
przeszkodziło im to jednak pobierać z funduszu trzy razy więcej pieniędzy niż Republika
Południowej Afryki, która jest jednym z najbardziej dotkniętych przez AIDS krajów świata –
oburza się Chow.
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Co prawda Pekin też dokłada się do funduszu, ale są to znikome kwoty w stosunku do
tego, co otrzymał. Wpłacił do niego 16 milionów dolarów, podczas gdy Stany Zjednoczone
zobowiązały się do 6,5 miliarda, a Wielka Brytania do 2,2 miliarda. Oznacza to, że dostał 60
razy więcej niż wpłacił.
Jack Chow dodaje, że inicjatorzy tej akcji sądzili, iż ogromna większość pieniędzy z
funduszu, który został powołany przed ośmioma laty przez kraje rozwinięte, trafi do krajów
takich jak: Lesoto, Uganda czy Haiti, gdzie te trzy choroby osiągnęły poziom krytyczny. Stało
się jednak inaczej. Okazało się bowiem, że to Chiny systematycznie wykorzystują fundusz i
otrzymują od niego większą pomoc niż 29 państw afrykańskich. 7
RAPORTY Z BADAŃ
Wiedza maturzystów na temat chorób przenoszonych drogą płciową (STI)
W związku z obniżeniem się wieku inicjacji seksualnej problem zakażeń chorobami
przenoszonymi drogą płciową w dużej mierze dotyczy młodzieży. Wiele badań wskazuje na
to, że właśnie w tej grupie dochodzi do największej liczby zakażeń. Wynika to m.in. z
niedostatecznej wiedzy młodych ludzi, której brak ma związek z niewłaściwie prowadzoną
edukacją seksualną (a nawet z jej brakiem) i zbyt małą dostępnością do istotnych informacji
na ten temat.
Na początku kwietnia 2008 r. w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
przeprowadzono badanie, którego celem było ustalenie zakresu wiedzy młodzieży szkoły
ponadgimnazjalnej na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Anonimową ankietę
dobrowolnie wypełniło 104 uczniów klas maturalnych (6757 dziewcząt i 47 chłopców).
Większość prawidłowo wskazała choroby przenoszone drogą płciową. Najwięcej
wytypowało AIDS (95,2 %), rzeżączkę (74 %) i kiłę (69,2 %).
Wśród sytuacji sprzyjających STI najwięcej osób wskazało częstą zmianę partnera
seksualnego (93,3%), niedostateczną higienę osobistą (69,2 %) i brak odpowiedniego leczenia
(53,9%). Wczesną inicjację seksualną wytypowało 40,4% dziewcząt i jedynie 14,9%
chłopców, co wskazuje, że najprawdopodobniej nie widzą oni powiązania między wczesnym
rozpoczęciem współżycia a chorobami przenoszonymi drogą płciową. Tylko 11,5% uczniów
uznało nadużywanie alkoholu i środków odurzających jako czynnik ryzyka zakażenia STI.
Większość uczniów prawidłowo wskazała powikłania STI takie jak: niepłodność
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(85,6%), poronienie i nowotwory (61,5%), śmierć (60,6 %) oraz poród martwego płodu
(58,7%).
W pytaniu o drogi szerzenia zakażeń chorób przenoszonych drogą płciową najwięcej
osób zaznaczyło: kontakty seksualne (99 %), krew i inne tkanki (71,2 %) oraz poród (51,9 %).
Mniej osób wytypowało korzystanie ze wspólnych gąbek i ręczników, a także basenów.
Tylko 3,9 % ankietowanych nieprawidłowo wybrało odpowiedź: pocałunek i korzystanie ze
wspólnej szklanki z osobą chorą na którąś z STI.
Na pytanie, w jakich płynach ustrojowych może być obecny wirus HIV, większość
respondentów prawidłowo zakreśliła krew (95,2%) oraz spermę (68,3 %). Zaskakujące jest,
że tylko 43,3% z nich wskazało na wydzielinę z pochwy. Znalazły się i takie osoby, które
zakreśliły ślinę (22,1%) i pot (3,9%). Młodzi ludzie nie znają zatem mechanizmów szerzenia
się HIV oraz płynów ustrojowych, w których wirus się może znajdować. A ponadto niewiele
osób wydzielinę z pochwy traktuje jako zakaźny płyn ustrojowy.
Tylko 2,08% ankietowanych poprawnie wskazało 10 lat jako okres upływający od
zakażenia HIV do wystąpienia objawów AIDS, 18,3% wybrało okres 2-5 lat, większość
oświadczyła, że nie zna prawidłowej odpowiedzi.
Jako sposób zapobiegania STI najwięcej osób zaznaczyło życie w związku z jednym
partnerem (78,9%), stosowanie stale i we właściwy sposób prezerwatywy (76%), badanie w
kierunku chorób przenoszonych drogą płciową przed podjęciem współżycia (75%) oraz
powstrzymywanie się od stosunków pochwowych, analnych i oralnych (52,9%). Pomimo
propagowania w mediach zalet szczepienia przeciwko HPV i WZW typu B, tylko 21,2 %
zakreśliło odpowiedź: szczepienie przed ekspozycją. Część ankietowanych wytypowało
(nieprawidłowo) jako profilaktykę STI doustne środki antykoncepcyjne (13,5%) oraz
stosunek bez penetracji (12,5%).
Tylko 30,8% respondentów uznało, że lateksowe prezerwatywy zmniejszają ryzyko
zakażenia tylko niektórymi chorobami przenoszonymi droga płciową, natomiast pozostała
część uważa, że zmniejszają one ryzyko przeniesienia lub całkowicie chronią przed
wszystkimi STI. Oznacza to, że uczniowie nie wiedzą o przenoszeniu STI (oprócz HIV) także
przez kontakt skóry ze skórą.
Najwięcej osób odpowiedzi na pytanie o środek antykoncepcyjny zapobiegający STI
zakreśliło prezerwatywę męską (93,3%), a 49 % prezerwatywę damską. Duża liczba uczniów
wytypowała kapturek naszyjkowy (33,7%), wkładkę wewnątrzmaciczną (24%) oraz globulki i
kremy plemnikobójcze (13,5%). Doustne środki antykoncepcyjne wybrało aż 25,5%
respondentów płci męskiej i tylko 8,8% dziewcząt. Taka odpowiedź sugeruje, że duża część
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chłopców mylnie kojarzy zapobieganie ciąży z zapobieganiem STI.
Tylko 36% uczniów i 47,4% uczennic sądzi, że odbycie stosunku z osobą, która
wygląda zdrowo i jest zadbana, niesie ze sobą ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi
drogą płciową. Niestety aż 38,3 % chłopców jest zdania, że taka osoba nie stanowi ryzyka.
Z przeprowadzonego badania wynika, że uczniowie klas maturalnych
posiadają wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Potrafią wskazać właściwe
choroby, typowe objawy, a także powikłania, drogi szerzenia i sposoby zapobiegania STI. Nie
postrzegają jednak siebie jako ludzi o podwyższonym ryzyku zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Większość uczniów (81,7%) zdaje sobie sprawę z powagi
problemu, jednak tylko 36,2% uczniów i 45,6% uczennic jest świadomych, że może on
dotyczyć ich i ich kolegów.8
INNE
Krytyka prezydenta USA
Słynny afrykański duchowny bp Desmond Tutu skrytykował prezydenta USA Baracka
Obamę za niedotrzymanie obietnic w kwestii walki z AIDS. Zaznaczył, że administracja
Busha przeznaczyła na ten cel 19 mld dolarów, dostarczając leki dla 2,5 mln zakażonych
HIV. Obama wydał zaś w tym roku tylko 366 mln. Nie kwapi się też do pomocy w
zwalczaniu gruźlicy i malarii - dodał biskup.9
Odnosząc się do wypowiedzi Desmonda Tutu, nie można porównywać sum wydanych na walkę z AIDS
w czasie całej kadencji prezydenta Busha z tym, co obecny prezydent USA wydał przez jeden rok.

Szczepionka w pomidorach – czy to możliwe?
Naukowcy pracują nad stworzeniem genetycznie zmodyfikowanych pomidorów, które
zawierałyby jadalną szczepionkę przeciwko jednym z najgroźniejszych wirusów – HIV i
wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV). W zamierzeniu szczepionka taka ma być tania i
dostępna dla mieszkańców biednych krajów, które jej najbardziej potrzebują. Do tej pory nie
wynaleziono żadnej skutecznej szczepionki przeciwko HIV, a dostępna w tej chwili
szczepionka przeciwko HBV jest za droga dla obywateli Trzeciego Świata.10
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Rozwiązły król Suazi
Mswati III, król Suazi znany jest z tego, że prowadzi rozwiązłe życie, ma trzynaście
żon,

a

obecnie

jest

w

trakcie

poszukiwania czternastej.

Zdaniem

dziennikarza

sympatyzującego z opozycją, sposób wybierania żon dla króla to gwałt na prawach
człowieka.
Corocznie w Suazi odbywa się dwudniowe święto, którego oficjalnie celem jest
pochwała dziewictwa i budowanie solidarności wśród kobiet. Król wraz z doradcami traktuje
święto jako okazję, aby szukać nowej żony. Opozycja zarzuca monarsze, że on „bawi się, a
jego kraj ginie”. Jego klika rządzi maleńkim królestwem liczącym zaledwie 1,2 mln
poddanych. Większość populacji Suazi żyje za mniej niż 50 pensów dziennie, a blisko 43
proc. to osoby zakażone HIV.
Należy dodać, że Suazi ma najwyższy współczynnik zakażeń HIV i najwyższy
procentowy współczynnik zgonów. Przewidywana długość życia to dziś 32 lata, a bezrobocie
przekracza tam 60 proc. Dwór państwa jest moralnym i politycznym bankrutem – dodaje
dziennikarz. 11

11

Jonathan Clayton. Rozwiązły król Suazi szuka czternastej żony. Polska z dnia 30.08.2010 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w sierpniu 2010 roku
1. Abel-Aziz Adelina. Co wiedzą maturzyści na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej z dnia 01.08.2010 r.
2. Chiny wykorzystują najbiedniejszych. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 10.08.2010 r.
3. Clayton Jonathan. Rozwiązły król Suazi szuka czternastej żony. Polska z dnia 30.08.2010 r.
4. Clayton Jonathan. Rozwiązły król Suazi szuka czternastej żony. Polska – Gazeta Wrocławska z
dnia 30.08.2010 r.
5. Dzieci umierają w szpitalach w RFN. Gazeta Wyborcza z dnia 27.08.2010 r.
6. Koper Katarzyna. Mamo, zrób test. PANI z dnia 01.08.2010 r.
7. Krótka historia najgorszych chorób. Polska- Gazeta Krakowska z dnia 21.08.2010 r.
8. Ks. prałat Robert Vitillo. Niedziela z dnia 01.08.2010 r.
9. Lekarstwo na wszystkie choroby. Super Nowości z dnia 27.08.2010 r.
10. Maciejewska Anna. Seks bez zabezpieczenia to najgroźniejsza przyczyna zakażenia. MM
Moje Miasto Szczecin z dnia 19.08.2010 r.
11. Maciejewska Anna. Seks jest groźniejszy niż narkotyki. Głos Szczeciński z dnia 09.08.2010 r.
12. Mackenzie Debora. Dlaczego nie wierzymy naukowcom. Fokus z dnia 01.08.2010 r.
13. Melka Bohdan. Przegląd tygodnia. Angora z dnia 01.08.2010 r.
14. Michoń Jacek. Otyłością zarażają …bakterie ?! Angora z dnia 01.08.2010 r.
15. Moraniec Anna. Pomidory – jabłka miłości. Super Nowości z dnia 06.08.2010 r.
16. Moraszczyk Magdalena. 12 ważnych pytań o HIV. Zdrowie z dnia 01.08.2010 r.
17. Morrow Matthew, Weiner David ,, Lecznicza moc DNA. Świat Nauki z dnia 01.08.2010 r.
18. MRSA- postrach szpitali. Forum z dnia 30.08.2010 r.
19. Roszkowska Agnieszka. Zrób test na HIV. M jak Mama z dnia 01.08.2010 r.
20. Tabin Mateusz. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 01.08.2010 r.
21. Tarka Patryk. Dekontaminacja narzędzi stomatologicznych. Twój Przegląd Stomatologiczny z
dnia 01.08.2010 r.
22. 3 newsy ze świata medycyny. Na Żywo z dnia 05.08.2010 r.
23. Uchroń swoje dziecko przed HIV. Lubelski Kurier Chełmski z dnia 23.08.2010 r.
24. Urbański Krzysztof. Jak powstrzymać wirusa z dala od komórki. Rzeczpospolita z dnia
25.08.2010 r.
25. Więznowski Jerzy. Bezpieczniejszy seks pilnie potrzebny. Polska-Głos Wielkopolski (dodatek:
Magazyn Rodzinny) z dnia 14.08.2010 r.
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