Raport nr 9/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie we
wrześniu 2010 roku.
WPROWADZENIE
We wrześniowej prasie znalazły się m.in. tematy dotyczące problematyki HIV/AIDS,
które przedstawiono już we wcześniejszych raportach: o odkryciu przez amerykańskich
badaczy z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dwóch przeciwciał
VRCO1 i VRCO2, które są w stanie zablokować blisko 90% szczepów wirusa HIV1, o
łamaniu praw człowieka w królestwie Suazi, którym rządzi ostatni monarcha absolutny w
Afryce2, o celach i założeniach kampanii „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS”3.
Przedstawiono także informacje bieżące dotyczące akcji „Żółty Tydzień”, której 21.
edycja ruszyła w Polsce 27 września, a za granicą reklamy marihuany jako środka
leczniczego, który ma przynosić ulgę w niektórych schorzeniach, w tym także zakażonym
HIV. Wiele miejsca na łamach tego raportu poświęcono analizie sytuacji epidemiologicznej
na Ukrainie i pomocy finansowej, którą otrzymuje to państwo z Globalnego Funduszu do
Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.
Warto też przyjrzeć się historii szczepionek, powstających w efekcie badań nad
opracowaniem metod zwiększenia odporności na choroby zakaźne, dzięki którym uratowano
wiele milionów ludzi4 czy też obrazowi ludzkiego genomu na drodze ewolucji5.
Ogółem we wrześniu w 17 tytułach gazet i czasopism ukazało się 29 publikacji
związanych pośrednio lub bezpośrednio z HIV/AIDS, ale tylko 5 dzienników drukowało
więcej niż jedną informację na ten temat.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS we
wrześniu 2010 roku

Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Gazeta Wyborcza* 6

2.

Polska*

5

3.

Głos Koszaliński

2

4.

Głos Szczeciński

2

5.

Głos Pomorza

2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska (The Times)
EPIDEMIOLOGIA
Trwa „Żółty Tydzień”
W dniach 27 września – 8 października w całej Polsce trwać będzie XXI edycja akcji
„Żółty Tydzień”. Ma ona zwrócić uwagę na groźne choroby wątroby wywołane najbardziej
rozpowszechnionymi wirusami zapalenia wątroby typu A, B i C. Pierwszych z nich można
uniknąć, stosując profilaktykę, a dokładnie szczepiąc się przeciwko WZW typu A i B. Na
WZW C nie wynaleziono dotąd skutecznej szczepionki.

Szczególnie groźne są powikłania

w wyniku zapalenia wątroby typu B, z powodu której w Polsce cierpi ok. 380-500 tysięcy
chorych. WZW B jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Mimo coraz większej
świadomości społeczeństwa w naszym kraju co roku notuje się 1,5 tys. zakażeń na WZW
typu B. W grupie ryzyka jest każdy, kto do tej pory się nie zaszczepił. „Żółty Tydzień” jest
dobrą okazją, aby wykonać takie szczepienia.
Ukraina walczy z AIDS
Ukraina - zbliżony do Polski pod względem wielkości kraj (Polska: 38 mln, Ukraina:
46 mln mieszkańców) - od lat boryka się z AIDS. Do tej pory odnotowano tam 161 tys.
zakażeń (szacunki mówią o 500 tys.). Dla porównania – w naszym kraju odnotowano 12 934
zakażeń (szacunkowa liczba zakażonych - 30 tys.). W Polsce na AIDS zmarło 1026 osób,
natomiast na Ukrainie 17791. W Polsce mamy około 800 nowych zakażeń rocznie, tam 20
tys. Polska zupełnie nieźle „radzi sobie” z problemem HIV/AIDS, natomiast na Ukrainie
sytuacja jest bardzo skomplikowana. Analizę obecnej sytuacji epidemiologicznej na Ukrainie
przedstawił Sławomir Zagórski, dziennikarz Gazety Wyborczej.
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Na Ukrainie po rozpadzie ZSRR zagrożeniem HIV nikt się specjalnie nie przejmował.
Znacząco wzrosło bezrobocie. Plagą stały się narkomania i korupcja. Brakowało pieniędzy,
woli politycznej do walki z epidemią, informacji. Kryzys dotknął również służbę zdrowia.
HIV w takich warunkach zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać. Dziesiątki tysięcy
młodych ludzi wstrzykujących narkotyki i uprawiających przypadkowy seks bez
zabezpieczenia – to obraz ówczesnej Ukrainy. Na początku XXI wieku okazało się nagle, że
epidemia AIDS najszybciej rozprzestrzenia się nie w Subsaharyjskiej Afryce, ale w Rosji i na
Ukrainie.
W 2002 r. Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią wyasygnował
pierwsze miliony dolarów na załatwienie najpilniejszych potrzeb w ramach walki z AIDS na
Ukrainie. Ich odbiorcą był ukraiński rząd, a otrzymane pieniądze miały iść głównie na zakup
leków, by ratować chorych. Leków kupiono niewiele, a pieniądze się rozeszły.
Andriej Klepikow, jeden z szefów International HIV/AIDS Aliance na Ukrainie mówi,
że zbyt wiele osób „chciało na tej pomocy zarobić. Dwa lata później to właśnie Aliance, duża
organizacja pozarządowa, stała się głównym odbiorcą środków z Globalnego Funduszu.
Bezpośrednie zasilanie rządu równało się wyrzucaniu pieniędzy w błoto – tłumaczy
Klepikow. O niegospodarności władz ma świadczyć choćby fakt, że w 2004 r. rząd zakupił
niewielką ilość leków na AIDS aż 27 razy drożej niż Globalny Fundusz.
Przez sześć lat Fundusz przekazał Ukrainie blisko ćwierć miliarda dolarów.
Początkowo kupowano tylko leki. Dziś, kiedy sytuacja w państwie ustabilizowała się, ciężar
terapii przejął na siebie prawie w całości rząd. I na tym jego pomoc się kończy. Nie wiadomo
tylko, czy w sytuacji kryzysu, który boleśnie dotknął także Kijów, wystarczy pieniędzy na
leki dla wszystkich potrzebujących – zastanawia się autor publikacji.
Fundusz finansuje dziś przede wszystkim działania prewencyjne, bowiem bez nich nie
da się wygrać z AIDS. Władze nie zauważają tego problemu i nie przeznaczają na to żadnych
środków. I choć liczba zgonów z powodu AIDS zmniejsza się, a liczba nowo wykrytych
zakażeń się stabilizuje, to żniwo, jakie zbiera HIV jest wciąż ogromne. 20 tys. nowych
infekcji rocznie oznacza 20 tys. nowych pacjentów, którzy będą za kilka lat potrzebować
leczenia antyretrowirusowego. Jeżeli więc liczba zakażeń nie zacznie wyraźnie spadać,
obciążenie dla budżetu będzie ogromne. Politycy usprawiedliwiają się, że większość
problemów załatwi za nich Fundusz, co przecież nie jest możliwe.
Walkę z AIDS trzeba toczyć na wszystkich frontach (zgodnie z filozofią Funduszu
każdy wydany pieniądz musi przynosić konkretny efekt). Narkomani muszą mieć dostęp do
darmowych igieł i strzykawek, do terapii substytucyjnej np. metadonem. Trzeba dotrzeć do
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kobiet sprzedających usługi seksualne, trzeba zapewnić im pomoc lekarską i bezpłatne testy
na obecność przeciwciał anty-HIV, darmowe prezerwatywy. Trzeba docierać do gejów, a
także do więźniów, z których wielu otrzymało wyrok z powodu narkotyków. Często są oni
zakażeni HIV i jednocześnie chorzy na gruźlicę. Trzeba opiekować się dziećmi ulicy, których
na Ukrainie nie brakuje. Wreszcie wsparcia wymagają liczne organizacje pozarządowe,
których przedstawiciele docierają do najbardziej potrzebujących.
Rzeczywiście te działania na Ukrainie wprowadza się w czyn. Dzięki pomocy
płynącej z Funduszu zakupiono leki i ambulatoria na kółkach, w których można szybko
wykonać test w kierunku HIV. Środki te przyczyniły się także do wykształcenia całej armii
ludzi świadomych zagrożenia, rozumiejących, jak i gdzie należy walczyć z wirusem. I to oni
w dużej mierze wzięli na siebie główny ciężar walki z HIV.
To bardzo ważne, że ludzie wiedzą, co robić, aby walczyć z wirusem i że znajdują się
na to środki. Ta pomoc jednak nie będzie trwać wiecznie i państwo, mimo kryzysu i wielu
problemów, będzie musiało samo stawić czoło temu zagrożeniu – zauważa Sławomir
Zagórski. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać walkę z HIV na różne sposoby, np. poprzez
podatki (zachęcając przedsiębiorców do darowizn na rzecz walki z AIDS) czy choćby
promując rodzimą produkcję prezerwatyw (Ukraina sama ich nie produkuje, a zagraniczne są
drogie). Poza tym warto zadbać o leczenie substytucyjne dla narkomanów. Rząd patrzy
niechętnie na terapię metadonową. Biorąc jednak pod uwagę, jak wielką plagą na Ukrainie
jest narkomania, potrzeby terapii substytucyjnej są ogromne i prawdopodobnie pozostaną
takimi przez lata. Władze mogłyby także organizować kampanie zdrowotne, aby uzmysłowić
ludziom, że HIV to problem nie tylko narkomanów (tym bardziej, że od trzech lat liczba
zakażeń drogą seksualną przekroczyła już tę związaną z użyciem brudnych igieł) i
zmobilizować do tego szkoły i media.
Na Ukrainie widoczne są pozytywne zmiany w zakresie walki z AIDS. Wiele jeszcze
jednak do zrobienia i dopiero czas pokaże, czy zdobyta wiedza i umiejętności spełnią swoją
rolę, kiedy Ukraina będzie musiała się z problemem HIV/AIDS zmierzyć w znacznej mierze
sama, bez pomocy z zewnątrz6.
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ASPEKTY MEDYCZNE
Kolejny sukces terapii genowej – geny i wirus HIV pomogły
Tygodnik ”Nature” donosi, że francuskim lekarzom udało się wyleczyć 18-latka
cierpiącego od dziecka na talasemię (choroba o podłożu genetycznym, organizm dotknięty tą
chorobą nie jest w stanie produkować odpowiedniej ilości hemoglobiny). Do niedawna
jedynym ratunkiem dla chorych była comiesięczna transfuzja krwi.
Także młodemu człowiekowi, którego przypadek opisuje dziennik, od trzeciego roku
życia przetaczano krew. Szansą dla chłopaka okazał się projekt realizowany przez profesorów
Uniwersytetu Paryskiego, Philippe’a Leboulcha i Marinę Cavazzanę-Calvo, oraz specjalistów
z firmy Bluebird Bio, jednego z liderów prac nad terapiami genowymi. Właśnie takie leczenie
uczeni postanowili zastosować u chorego nastolatka.
Najpierw pobrali od niego grupę komórek (tzw. krwiotwórczych komórek
macierzystych), do których wprowadzono prawidłowy gen sterujący produkcją beta-globiny
(nośnikiem genu były odpowiednio przygotowane wirusy HIV). Równocześnie pacjent został
poddany chemioterapii, która wyeliminowała wszystkie komórki wciąż obarczone
nieprawidłową odmianą genu. Na sam koniec wstrzyknięto pacjentowi komórki macierzyste z
wbudowanym prawidłowym genem. Po trzech latach od terapii młody mężczyzna prowadzi
normalne życie.
Geny w walce z groźnymi chorobami
„Wiedza i Życie” publikuje ciekawy artykuł, w którym jego autor zastanawia się nad
tym, czy o naszym człowieczeństwie decydują geny, które zyskaliśmy w procesie ewolucji,
czy wprost przeciwnie – te, których się pozbyliśmy. W toku ewolucji człowiek utracił
znaczną część genów, które u małp są wciąż aktywne. Niektóre z nich bardzo by się dziś
przydały do walki z nieuleczalnymi chorobami, także z AIDS.
Zastanawiając się nad tym problemem przytacza wnioski płynące z naukowej
rozprawy opublikowanej w ubiegłym roku na łamach „The American Journal of Human
Genetics”. Okazuje się, że przynajmniej 1 na 200 genów można spokojnie wyłączyć bez
żadnych widocznych skutków dla naszego zdrowia, a w niektórych (bardzo rzadkich co
prawda) przypadkach takie wyłączenie może nawet przynosić poprawę. Z ponad 20 tys.
aktywnych genów u człowieka, dokładnie 169 może być stale wyłączonych w różnych
proporcjach i u różnych ludzi.
Tak więc uciszając niektóre ze zwierzęcych genów, mogliśmy w przeszłości stać się
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„bardziej ludźmi”; czasem warto by niektóre z tych śpiących genów na powrót obudzić.
Ewolucja nie jest przewidująca i mogła kiedyś wyłączyć i takie geny, których aktywność
dzisiaj bardzo by się nam przydała, np. do walki z groźnymi chorobami, z którymi zwierzęta
lepiej sobie od nas radzą.
Od przeszło dwudziestu lat trwają próby znalezienia skutecznych środków na
pokonanie HIV, ale rezultaty nie są zadowalające, wirus ten bowiem jest bardzo sprytny. Nasi
małpi kuzyni natomiast nie mają tego typu problemów, gdyż ich układ odpornościowy potrafi
radzić sobie ze sztuczkami, jakie stosują podobne do HIV wirusy. Dzieje się tak dlatego m.in.,
że posiadają swoją broń, czyli tzw. retrocykliny – jedyne pierścienie białka w naszych ciałach
zbudowane z 18 aminokwasów połączonych w zamknięte okręgi. Białka te należą do
większej grupy zwanej defensynami, które zgodnie z nazwą chronią organizm przed atakami
wirusów, bakterii, grzybów i innych wrogów. Retrocykliny należą do najpóźniej odkrytych
defensyn i dotąd zostały odnalezione tylko w białych ciałkach krwi pawianów, rezusów i
orangutanów. Niedawne badania wskazały, że retrocykliny są wyjątkowo skutecznymi
narzędziami do obrony komórek przed zakażeniem HIV. To dlatego m.in. wiele małp rzadko
choruje na AIDS7.
POLITYKA PAŃSTWA
Ministerstwo Zdrowia - programy profilaktyczne
Wiadomo, że profilaktyka daje lepsze skutki niż późniejsze leczenie. Nie tylko może
zapobiegać pewnym chorobom, lecz także, co w dobie kryzysu jest szczególnie istotne,
koszty jej wdrażania są duże mniejsze niż późniejszego leczenia. Ministerstwo Zdrowia
prowadzi programy, które mają na celu zwrócenie uwagi na to, jak niezmiernie ważne jest
zapobieganie różnym schorzeniom. Na liście problemów dostrzeżonych przez resort zdrowia
znalazły się m.in. choroby cywilizacyjne i badania przesiewowe wśród noworodków.
Wśród tych programów ważne miejsce zajmuje „Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących

z

HIV

w

Polsce”.

Celem tego

programu

jest

zapewnienie

leczenia

antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności, u pacjentów zakażonych
HIV i chorych na AIDS. Wpływa ono na zmniejszenie zapadalności na AIDS i śmiertelności
z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla
populacji osób zdrowych. Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup
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leków, testów na stwierdzenie obecności przeciwciał anty-HIV (w tym testów do diagnostyki
wertykalnej matka-dziecko), szczepionek dla dzieci i matek zakażonych HIV, a także
szczepionek dla dzieci (według indywidualnego kalendarza szczepień).
Na dzień 31 grudnia 2009 roku objęto leczeniem ARV 4434 pacjentów, w tym 134
dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS i 460 pacjentów objętych profilaktyką zakażeń
poekspozycyjnych

pozazawodowych

wypadkowych

(narażenie

na

zakażenie

HIV,

niezwiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych).
Pozostałe programy profilaktyczne obecnie prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia:
·

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006- 2010

·

Narodowy program wyrównania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu
sercowo- naczyniowego na lata 2010- 2012 – POLCARD

·

Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce

·

Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

·

Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014

·

Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce
następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy
stanu zdrowia płodu i noworodków 2009- 20138

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W Bydgoszczy znów można bezpłatnie wykonywać testy w kierunku HIV
Toruńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS „Razem” ponownie
otwiera w Bydgoszczy punkt konsultacyjno-diagnostyczny, który czynny będzie raz w
miesiącu. Dotychczas bydgoszczanie, którzy chcieli sobie zrobić takie badanie, musieli
jeździć do Torunia, bowiem funkcjonujący w tym mieście wcześniej punkt został
zlikwidowany w ubiegłym roku. Pieniądze na otwarcie bydgoskiej filii przekazał urząd
miasta, natomiast testy do wykonywania badań przekazywać będzie Krajowe Centrum ds.
AIDS.
Punkt

mieścił

się

będzie

w

siedzibie

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej przy ulicy Kujawskiej. Będzie tam można nie tylko wykonać badanie, lecz
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także skorzystać z fachowej pomocy. Tym, których wynik testu okaże się pozytywny,
pomogą specjaliści, wskazując gdzie mogą się dalej udać po wsparcie.
Toruńska placówka rocznie bada około 250 osób. Statystycznie w skali kraju jedna na
83 przebadane w PKD osoby jest zakażona HIV. W ubiegłym roku dwie spośród tych, które
się zgłosiły do poradni w Toruniu były seropozytywne. W tym roku są już trzy przypadki. W
2009 roku HIV wykryto u 42 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, AIDS
zdiagnozowano u trzech osób, trzy osoby zmarły9.
INNE
Marihuana jako lek?
Jedna z lokalnych telewizji w Kalifornii wyemitowała reklamę, w której marihuana
przedstawiona jest jako środek leczniczy. W listopadzie stan ma zdecydować, czy narkotyk
będzie legalny jako używka.
W reklamie przez 30 sekund wiele osób zachwala zbawienne skutki działania
marihuany, która przyniosła im ulgę w różnych dolegliwościach: cukrzycy, HIV czy
żółtaczce. Jest również podobno znakomita na obolałe kości. Lecznica Canna Care, która
wykupiła spot, regularnie przepisuje marihuanę pięciu tysiącom swoich pacjentów. Jej
szefowa zapewnia, że wszystkie osoby występujące w reklamie to pacjenci, a nie aktorzy.
Przeciwnicy twierdzą, że prawo o leczniczej marihuanie będzie tylko przykrywką dla
jej palenia jako używki. Ale np. niedawne badania, które opublikowano w „Canadian Medical
Association Journal” potwierdzają, że marihuana pomaga na chroniczne bóle i bezsenność,
szczególnie na tzw. nerwobóle.
Lecznicza marihuana jest legalna w 14 stanach USA - w Kalifornii, która w tym
względzie przecierała szlaki, od 1996 r., a w Waszyngtonie od niedawna prawo nawet
nakazuje sprzedawać ją po obniżonych cenach biedniejszym pacjentom. Teraz Kalifornia jako
pierwsza może zezwolić na używanie marihuany także „dla celów rekreacyjnych”. W
listopadzie mają o tym zadecydować mieszkańcy stanu10.
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Test na HIV znów w sanepidzie. Gazeta Wyborcza-Bydgoszcz z dnia 04.09.2010 r.
W oparciu o: Mariusz Zawadzki. Marihuana trafiła do TV. Gazeta Wyborcza z dnia 08.09.2010 r., zob. także:
Ech, Marycha! Super Express z dnia 08.09.2010 r., Pierwsza reklama marihuany w telewizji. Polska – Dziennik
Łódzki z dnia 08.09.2010 r. , Reklamują marihuanę jako lek. Głos Koszaliński z dnia 08.09.2010 r.
10
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie we wrześniu 2010 roku

1. Clayton Jonathan. Król zwalnia dziewczęta od cnoty. Polska z dnia 03.09.2010 r.
2. Clayton Jonathan. Król zwalnia dziewczęta od cnoty. Polska-Dziennik Łódzki z dnia
10.09.2010 r.
3. Ech! Marycha… Super Express z dnia 08.09.2010 r
4. Fajge Monika. Test uchroni dziecko. Polska - Kurier Lubelski z dnia 11.09.2010 r.
5. Geny i wirus HIV pomogły. Gazeta Wyborcza z dnia 16.09.2010 r.
6. Górska Ewa. Zwierzak na receptę. Na Żywo z dnia 23.09.2010 r.
7. Kamińska Katarzyna. Trwa żółty tydzień. Polska-Głos Wielkopolski z dnia 27.09.2010 r.
8. Kawalerowicz Piotr. Szczepionki.Pobudzanie odporność. Młody Technik z dnia 01.09.2010 r.
9. Maćkowiak Anna. Gruźlica wciąż groźna. Panorama Leszczyńska z dnia 02.09.2010 r.
10. Moskal Wojciech. Geny pomogły. Gazeta Wyborcza z dnia 16.09.2010 r.
11. Olechno Piotr. Aktualne programy profilaktyczne Ministerstwa Zdrowia. Gazeta Finansowa z
dnia 24.09.2010 r.
12. One też chcą żyć. Bravo Girl z dnia 23.09.2010 r.
13. Paszkowski Marian. Z prasy zagranicznej. Przemysł Chemiczny z dnia 01.09.2010 r.
14. Pierwsza reklama marihuany w telewizji. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 08.09.2010 r.
15. Pstrągowski Michał. Interakcje leków i suplementów diety. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.09.2010 r.
16. Reklamują marihuanę jako lek. Głos Koszaliński z dnia 08.09.2010 r.
17. Reklamują marihuanę jako lek. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 08.09.2010 r.
18. Reklamują marihuanę jako lek. Głos Szczeciński z dnia 08.09.2010 r.
19. Ryszkiewicz Marcin. Mniej zwierzęcia, to więcej człowieka. Wiedza i Życie z dnia 01.09.2010
r.
20. Skąd się biorą nowotwory. Gazeta Wyborcza (dodatek: Dodatek1) z dnia 09.09.2010 r.
21. Szych Jerzy. Chroń swoją wątrobę. Głos Koszaliński z dnia 25.09.2010 r.
22. Szych Jerzy. Chroń swoja wątrobę. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 25.09.2010 r.
23. Szych Jerzy. Chroń swoja wątrobę. Głos Szczeciński z dnia 25.09.2010 r.
24. Test na HIV znów w sanepidzie. Gazeta Wyborcza-Bydgoszcz z dnia 04.09.2010 r.
25. To był dzień. Fakt z dnia 08.09.2010 r.
26. Włudyka Barbara. Brodawki problem nie tylko estetyczny. Salon i Elegancja z dnia
01.09.2010r.
27. Zagórski Sławomir. Trzeba przestać biegać z kijkiem. Gazeta Wyborcza z dnia 04.09.2010 r.
28. Zaszczepiony- bezpieczny. Dziennik Polski z dnia 18.09.2010 r.
29. Zawadzki Mariusz. Marihuana trafiła do TV. Gazeta Wyborcza z dnia 08.09.2010 r.
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