Raport nr 10/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w październiku 2010 roku.
WPROWADZENIE
Październikowa prasa nie odnotowała żadnych zdarzeń bezpośrednio związanych z
tematyką HIV/AIDS, które w sposób istotny zaznaczyłyby się na polu walki z wirusem.
Wyjątek stanowi zbadanie przez amerykańskich naukowców receptora, umożliwiającego w
przyszłości opracowanie leków blokujących przedostanie się HIV do komórek. Ważnym
wydarzeniem jest też uruchomienie po remoncie oddziału zakaźnego, przy którym od nowego
roku ruszy pierwsza na terenie województwa opolskiego poradnia dla pacjentów zakażonych
HIV i chorych na AIDS.
Większość publikacji, które ukazały się w październiku, nie dotyczyło bezpośrednio
problematyki HIV/AIDS, ale różne jej aspekty pojawiły się w kontekście innych omawianych
tematów. Są wśród nich: tegoroczna Nagroda Nobla dla twórców metody, która
zrewolucjonizowała produkcję leków na najgroźniejsze choroby dotykające ludzkość, wpływ
nowoczesnej biotechnologii roślin na ochronę zdrowia człowieka, czy też rewelacje na temat
placebo, substancji do tej pory uważanej przez naukowców za obojętne tło dla prawdziwych
leków.
Spośród pozostałych informacji prasowych warto polecić publikację „Zawodowo
zdyscyplinowani”. Jej autorki zastanawiają się, czy nowe przepisy o dyscyplinie i prawie
karnym wprowadzone w styczniu tego roku wpłyną na morale armii zawodowej. Omawiając
ten temat, wymieniają Krajowe Centrum ds. AIDS, które jako instytucja spoza wojska (obok
innych takich, jak: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Komendy Głównej
Policji, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) wpiera działalność profilaktyczną
prowadzoną w siłach zbrojnych1, a także ciekawe reportaże -o Suazi, kraju, gdzie odsetek
zakażonych HIV jest jednym z najwyższych w Afryce, a biznes pogrzebowy z powodu AIDS
jest jedną z głównych gałęzi przemysłu (według szacunków, w ciągu najbliższych 50 lat na
AIDS może umrzeć trzy czwarte mieszkańców)2 i o polskich wolontariuszach pracujących na
misjach w Zambii, gdzie większość dorosłych nie umie pisać i czytać, a malaria, gruźlica i
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AIDS to główne przyczyny śmierci Zambijczyków3.
Ogółem w październiku w 21 tytułach gazet i czasopism ukazało się 30 publikacji z
zakresu HIV/AIDS, a tylko dwie z nich zawierały więcej niż jedną informację na ten temat(Gazeta Wyborcza - 6, Rzeczpospolita – 4).
ASPEKTY MEDYCZNE
Receptor umożliwiający powstanie leków blokujących HIV
Naukowcy ze Scripps Research Institute w Kalifornii zbadali receptor, dzięki któremu
można będzie opracować leki blokujące przedostanie się HIV do komórek oraz rozwój
nowotworów.
Cząsteczka o nazwie CXCR4 należy do dużej rodziny białek, zwanych receptorami
sprzężonymi z białkami G (GPCR). Białka te, wbudowane w błonę komórkową, przekazują
sygnały z otoczenia do wnętrza komórki. Receptory kontrolują niemal każdy proces
zachodzący w organizmie: wzrost komórek, wydzielanie hormonów, odbieranie obrazów.
CXCR4 pomaga uaktywnić układ odpornościowy i pobudza ruchy komórek. Gdy jednak
sygnały aktywujące CXCR4 nie są właściwie regulowane, może pobudzić wzrost i
rozprzestrzenianie się nowotworu.
Kalifornijscy naukowcy zbadali ten receptor, wykorzystując technikę krystalografii
rentgenowskiej.Znając strukturę receptora, można będzie opracować działające na niego leki,
które blokowałyby przedostanie się do komórki wirusa HIV czy rozwój nowotworu4.
Czy nieaktywne leki podawane jako placebo są rzeczywiście obojętne fizjologicznie?
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w raporcie opublikowanym przez
amerykańskich naukowców na łamach ”Annals of Internal Medicine”.
Kierująca badaniami, dr Beatrice Golomb z University of California w San Diego,
mówi, że nie ma żadnych dowodów naukowych na istnienie substancji naprawdę obojętnych
fizjologicznie. A to stawia pod znakiem zapytania fundamentalne założenia leżące u podstaw
wielu badań medycznych. Chodzi tu przede wszystkim o testy kliniczne nowych leków.
Standardowo taka procedura polega na tym, że jednej grupie chorych podaje się prawdziwy
lek, drugiej – tak samo wyglądającą tabletkę obojętną, a więc niezawierającą substancji
aktywnej. Potem porównuje się wyniki. Ani lekarze, ani tym bardziej pacjenci nie wiedzą,
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która z tych tabletek jest lekiem. Wie o tym tylko koordynator eksperymentu. Procedura ta
nazywa się „podwójnie ślepą próbą”.
Okazało się jednak, że część tabletek podawanych jako placebo nie jest tak
obojętna jakby sobie badacze tego życzyli. Dr Golomb znalazła badania leków na serce, w
których jako placebo użyto tabletek zawierających oliwę czy olej kukurydziany. Są to
substancje obniżające poziom cholesterolu, a więc zdecydowanie nieobojętne dla osób
cierpiących na choroby układu krążenia. Podobnie było z badaniami dotyczącymi
nowotworów i HIV. W testach do pigułek placebo dodano laktozę, a więc cukier zawarty w
mleku, którego nietolerancja bardzo często dotyka chorych na AIDS i nowotwory.
Do tej pory większość naukowców twierdziła, że placebo jest obojętnym tłem dla
prawdziwych leków. Dr Golomb udowodniła, że tak nie jest. Może działać ono nie tylko na
poziomie sugestii, ale zdarza mu się wpływać też na fizjologię. Placebo ma istotne znaczenie
dla efektu testów klinicznych – podkreśla uczona - bo jeśli jest niewłaściwie skomponowane,
może zwyczajnie zepsuć wyniki badań5.
Obecnie badania kliniczne nowych leków (także antyretrowirusowych) nie odbywają się z
użyciem placebo, tylko porównują nowy lek ze stosowanym dotąd standardem leczenia.

Nobel za opracowanie metody pomocnej w produkcji leków
Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Amerykanin Richard Heck
oraz dwaj Japończycy Ei-iki Negishi i Akira Suzuki. Opracowali oni metodę, która
zrewolucjonizowała produkcję leków i nowoczesnej elektroniki.
Odkrycia dokonane przez trzech naukowców największe znaczenie mają dla tworzenia
nowych leków. Dzięki temu można sztucznie zsyntetyzować substancje stworzone przez
naturę. Toksyna o nazwie discodermolid, wydzielana w niewielkich ilościach przez gąbki
żyjące na dnie Morza Karaibskiego, potrafi hamować rozwój komórek nowotworowych.
Kiedy chemikom udało się discodermolid odtworzyć w laboratorium, otworzyła się
droga do stosowania go na masową skalę. Toksyna produkowana przez żachwy, zwierzęta
morskie zaliczane do osłonic, stała się podstawą do tworzenia leków, które skutecznie
stosowane są nie tylko w chemioterapii. Zsyntetyzowany discodermolid ma także moc
zwalczania wirusów opryszczki i HIV 6,
Biotechnologia roślin w służbie człowiekowi
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Biotechnologia, dzięki rozwojowi i zastosowaniu nowoczesnych technik biologii
molekularnej, jest dzisiaj interdyscyplinarną dziedziną wiedzy o wszelkich możliwościach
rynkowych. Z tradycyjnej biologii fermentacyjnej przekształciła się w kluczową technologię,
służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych.
Dr hab. nauk farm. Agnieszka Pietrosiuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zwraca uwagę na rozwój biotechnologii roślin i na to, jakie ma to znaczenie w wytwarzaniu
związków naturalnych, stosowanych w lecznictwie.
W Europie rośliny lecznicze i preparaty roślinne mają długą historię. Pomimo
przewagi związków syntetycznych produkty naturalne, szczególnie pochodzenia roślinnego,
mają nadal znaczenie w nowoczesnej medycynie. Biotechnologia roślin daje wiele
możliwości otrzymywania materiału roślinnego do izolacji wtórnych metabolitównaturalnych biologicznie czynnych substancji.
Postępy w rozwoju biotechnologii roślin odgrywają dziś ogromną rolę w ochronie
zdrowia człowieka, także w leczeniu najgroźniejszych chorób. Przykładem niech będą
prowadzone badania dotyczące zastosowania genetycznie zmodyfikowanych roślin w
leczeniu najbardziej wyniszczających chorób, takich jak: cukrzyca, choroby nowotworowe,
czy choroby wirusowe, jak grypa, wścieklizna, AIDS7.
W Opolu pierwsza w województwie poradnia dla żyjących z HIV/AIDS
Kończy się remont oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Opolu. Z
początkiem nowego roku ruszy przy oddziale zakaźnym pierwsza w województwie poradnia
dla pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Nowy oddział ma spełniać standardy na
miarę XXI wieku. Najważniejsze jednak – jak mówi dr Wiesława Błudzin, ordynator oddziału
– jest rozszerzenie działalności oddziału o opiekę nad żyjącymi z HIV/AIDS. Do tej pory
takie osoby dojeżdżały na leczenie do Wrocławia lub Chorzowa. Teraz będą mogły poddać
się terapii antyretrowirusowej na miejscu.
Do załatwienia są ostatnie formalności – złożenie wymaganej dokumentacji do
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Uganda – mniejszy strach przed AIDS
W bydgoskim wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się rozmowa z Katarzyną Gieryn,
studentką IV roku medycyny, która jako wolontariuszka przez kilka miesięcy przebywała w
Ugandzie, pomagając leczyć ludzi w jednej z wiosek.
Młoda lekarka opowiada o zwyczajach, przesądach, czarownikach i codzienności
mieszkańców państwa, gdzie odsetek zakażonych HIV jest jednym z największych w Afryce.
Zwraca uwagę, że Ugandyjczycy nie czują tak ogromnego strachu przed AIDS, jak jeszcze
kilka lat temu. Od kiedy do Afryki docierają leki przeciwwirusowe, strach minął. Ludzie
widzą, że chorzy żyją dłużej, nie cierpią tak jak kiedyś i po prostu przestali odczuwać lęk
przed tą chorobą. HIV jest bardzo rozpowszechniony wśród dzieci i ciężarnych kobiet i co
najważniejsze nie jest to temat tabu – dodaje.
W czasie pobytu w Ugandzie do zadań przyszłej pani doktor należało także
wykonywanie testów w kierunku HIV. Niestety – jak zauważa rozmówczyni –otwartość
miejscowej ludności nie przekłada się na wiedzę o chorobie. Podaje przykład jednej z
pacjentek, która miała zakażonego HIV męża. Mimo, że człowiek ten umarł kilka lat temu,
ona wciąż się poddawała badaniom, bo nie wierzyła, że jest zdrowa9.
Kalifornia – zawieszona działalność wytwórni filmów pornograficznych
W Kalifornii większość wytwórni dla dorosłych nie pracuje. To efekt wykrycia u
jednego z aktorów HIV. Fundacja Zdrowia Przemysłu Pornograficznego bada wszystkich
aktorów i aktorki, z którymi zakażony (nie podano jego nazwiska) nagrywał filmy w ostatnich
miesiącach. Do czasu zakończenia badania większość wytwórni zawiesiła swoją działalność.
W latach 90. pod naciskiem opinii publicznej wytwórnie pornograficzne, chcąc
poprawić swój wizerunek, zaczęły podpisywać z aktorami kontrakty gwarantujące im
minimum opieki medycznej. Sami aktorzy natomiast zawiązali rodzaj związku zawodowego,
który z ich składek finansuje działalność ich własnej służby zdrowia. Fundacja co miesiąc
bada wszystkich aktorów pracujących w przemyśle pornograficznym (1,5 tys. kobiet i 500
mężczyzn). Co roku co czwarta osoba dowiaduje się, że cierpi na jedną z chorób
przenoszonych drogą płciową. Od końca lat 90. zakażenie HIV wykryto u czworga aktorów.
Za każdym razem, kiedy amerykańska opinia publiczna dowiaduje się o zakażeniu
HIV w przemyśle pornograficznym, przemysł ten staje się obiektem wzmożonego
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zainteresowania polityków i organizacji walczących z HIV/AIDS, które to organizacje starają
się zmusić studia filmowe do wprowadzenia ostrzejszych przepisów zdrowotnych. Przede
wszystkim domagają się obowiązkowego używania prezerwatyw podczas zdjęć. Dziś jedynie
kilka mniejszych wytwórni wpisuje taki nakaz do kontraktów aktorów, największe zaś
pozostawiają aktorom swobodę, a większość z nich z prezerwatyw nie korzysta.
Najnowszy przypadek zakażenia HIV ponownie wywołał ostre reakcje ze strony
mediów i polityków. Departament Warunków Przemysłowych, wydział władz stanu
Kalifornia odpowiadający m.in. za bezpieczeństwo w miejscu pracy, chce teraz podać
wytwórnię porno do sądu Zdaniem pracujących w nim urzędników studia filmowe dla
dorosłych są takim samym przemysłem jak każdy inny i muszą podlegać przepisom BHP10.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Konkurs na temat AIDS
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła konkurs pod
hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Jego głównym celem – jak mówią organizatorzy – jest
uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka. Nie bez znaczenia jest
także podniesienie poziomu akceptacji dla osób żyjących z HIV/AIDS.
Konkurs skierowany jest do szkół gimnazjalnych. Uczniowie mają za zadanie
wykonanie pracy w postaci prezentacji multimedialnej dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS,
skierowanej do osób młodych. Etap szkolny trwa od 15 października. Do 5 listopada ma być
rozstrzygnięty etap powiatowy, a do 18 listopada – etap wojewódzki. Komisja konkursowa
przy ocenie weźmie pod uwagę zgodność wykonanych prac z regulaminem, poprawność
merytoryczną, pomysłowość i czytelność przekazu 11.

POLITYKA PAŃSTWA
Zbyt restrykcyjne prawo przyczyną wzrostu zainteresowania dopalaczami
W ostatnim czasie w Polsce coraz więcej młodych ludzi znalazło się w szpitalach w
wyniku zatruć dopalaczami. W związku z zaistniałą sytuacją odbyło się spotkanie pod
roboczym tytułem „Dlaczego Polska stała się ofiarą dopalaczy”.
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dopalaczami jest zbyt restrykcyjne prawo, tworzone bez udziału ekspertów. Polskie prawo o
przeciwdziałaniu narkomanii powinno być podobne do obowiązującego w Portugalii –
mówiła na spotkaniu Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor Global Drug Policy Open
Society Institute Program. Argumentowała, że po 10 latach od depenalizacji posiadania
niewielkiej ilości narkotyków w tym kraju zmniejszyła się liczba osób zakażonych HIV i
wzrosła liczba osób zainteresowanych leczeniem uzależnienia.
W trakcie spotkania skrytykowano też prace Sejmu nad nowymi przepisami o
dopalaczach. W opinii ekspertów zakazy obowiązujące w ustawie o narkomanii są
nieskuteczne. Restrykcyjne prawo – stwierdzili uczestniczy spotkania - przekłada się
wyłącznie na niechęć uzależnionych osób do leczenia12.
INNE
Parlament Europejski – zmiany w prawie regulującym testy na zwierzętach
Parlament Europejski poparł projekt wprowadzający zmiany w prawie regulującym
testy na zwierzętach. Przede wszystkim skupiono się na małpach człekokształtnych. Nowe
zapisy regulują, że małpy człekokształtne, tj. szympansy, małpy, goryle, orangutany i bonobo,
mogą być wykorzystywane w laboratoriach tylko wtedy, kiedy badania są całkowicie
niezbędne dla dobra ludzi i nie są jeszcze dostępne alternatywne metody badań. Firmy
przeprowadzające badania twierdza, że małpy te są niezbędne do testowania leków na HIV,
Alzheimera, nowotwory, zapalenie wątroby, malarię, stwardnienie rozsiane i gruźlicę. Teraz
jednak będą musiały to udowodnić i uzyskać zgodę Unii Europejskiej na eksperymenty z ich
udziałem13.
Wyniki badań Centrum Kontroli Chorób
Amerykańska agencja Centrum Kontroli Chorób poinformowała o wynikach
rządowego raportu na temat rozprzestrzeniania się AIDS. Wynika z niego, że zachowania
homoseksualne o wiele bardziej narażają na zakażenie się HIV niż zachowania
heteroseksualne. W raporcie czytamy, że choć homoseksualiści stanowią tylko 4 proc.
amerykańskiej populacji, to spośród nich pochodzi ponad połowa żyjących z HIV w Stanach
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Zjednoczonych. Liczba zakażeń HIV spadła nawet wśród narkomanów, stanowiących
wcześniej duży odsetek zakażonych, natomiast ryzyko zakażeń wśród osób homoseksualnych
nie zmniejszyło się14.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w październiku 2010 roku
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2. Aleksandrzak Iwona. Trzeba powołać zespół niezależnych ekspertów. Dziennik Gazeta
Prawna (dodatek: Gazeta Prawna) z dnia 18.10.2010 r.
3. Badałam zaczarowaną dziewczynę. Gazeta Wyborcza- Bydgoszcz z dnia 22.10.2010 r.
4. Dąbrowska Anita. Zagrożenie: na choroby płuc umiera coraz więcej ludzi. 21 wiek z dnia
01.10.2010 r.
5. Chaciński Bartek. Dzieje na haju. Polityka z dnia 16.10.2010 r.
6. Dymon Aleksandra. Rośliny lecznicze o właściwościach włóknodajnych przydatnych w
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14. Pietrosiuk Agnieszka. Biotechnologia roślin w ochronie zdrowia człowieka. Tygodnik
Siedlecki z dnia 24.10.2010 r.
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16. Prezentacja o AIDS. Gazeta Ostrowska z dnia 06.10.2010 r.
17. Pyrek Edi. Taniec trzcin. National Geographic z dnia 01.10.2010 r.
18. Receptor, który ma związek z HIV i rakiem. Służba Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
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19. Schaenzler Nicole. Co mi dolega? Gazeta Wyborcza(dodatek: Dodatek). z dnia 12.10.2010 r.
20. Stanisławska Aleksandra. Mało obojętne placebo. Rzeczypospolita z dnia 20.10.2010 r.
21. Stradowski Jan. Wszyscy będziemy chimerami. Fokus z dnia 01.10.2010 r.
22. Strojek Krzysztof. Krew, co oznaczają te wszystkie symbole. Fakt (dodatek: Dodatek) z dnia
25.10.2010 r.
23. Szabłowski Witold. Król Suazi wzmacnia więzi. Logo z dnia 01.10.2010 r.
24. Trudna walka z bólem neuropatycznym. Rzeczpospolita z dnia 21.10.2010 r.
25. Urbański Krzysztof. Nobel za narzędzie walki z rakiem. Rzeczpospolita z dnia 07.10.2010 r.
26. Urbański Krzysztof. Nobel za narzędzie walki z rakiem. Rzeczpospolita - Warszawa z dnia
07.10.2010 r.
27. Warchala Magdalena. Kilka dolarów czyni cuda w Afryce. Gazeta Wyborcza-Katowice z dnia
29.10.2010 r.
28. Węglarczyk Bartosz. Pornopraliż w USA. Gazeta Wyborcza z dnia 18.10.2010 r.
29. Wspaniale wygląda i leczy. Kropka TV z dnia 08.10.2010 r.
30. Z prasy zagranicznej. Niedziela z dnia 17.10.2010 r.
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