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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lutym 2011 roku.

WPROWADZENIE
W prasie, która ukazała się w lutym, najwięcej uwagi poświęcono nowemu lekowi z
grupy inhibitorów proteazy (z tej grupy pochodzą leki stosowane w terapii anty–HIV), z
którym wiążą nadzieję zakażeni wirusem HCV. W jednej z publikacji ukazana została krótka
historia prac nad dotychczasowymi szczepionkami przeciwko HIV i oczekiwań naukowców
w stosunku do szczepionek terapeutycznych. Prasa doniosła też o aferze w Niemczech, która
dotyczyła oszustwa w sprzedaży leków antyretrowirusowych, a także o ważnym
rozporządzeniu, w którym rząd zadecydował o dalszej realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. To najważniejsze tematy dotyczące
problematyki HIV/AIDS.
Pozostałe materiały, choć nie bezpośrednio, także zahaczały o kwestie związane z
HIV. W Newsweeku ukazał się reportaż o zdobywających coraz większą popularność
wyjazdach Polaków po „egzotyczny seks” 1. O chorobach wywołanych przez kontakty
seksualne można było przeczytać w artykule Leszka Jareckiego2, w którym autor opisuje
drogi zakażenia i objawy, jakie towarzyszą każdej z wymienionych tam chorób. Są wśród
nich AIDS, chlamydia, drożdżyca, kiła, kłykciny kończyste, opryszczka narządów płciowych,
pełzakowica, rzęsistkowica, rzeżączka, świerzb, WZW typu B i C.
Ogólnie w omawianym miesiącu w 19 tytułach gazet i czasopism ukazało się 26
publikacji, które poruszały różne aspekty HIV/AIDS. Tylko pięć tytułów drukowało więcej
niż jedną informację na ten temat.
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w lutym 2011 roku
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Igor. T. Miecik. Miłość w czasach last minute. Newsweek z dnia 27.02.2011 r.
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2
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2
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2

KAMPANIA „WIEDZA RATUJE ŻYCIE”
O grudniowej konferencji
XVII Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” rozpoczęła
się w Światowy Dzień Walki z AIDS.
W ubiegłym roku minęło 25 lat od zdiagnozowania pierwszego przypadku AIDS w
Polsce, dlatego by podkreślić ten fakt na corocznej konferencji prasowej organizowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS podsumowano prace organizacji rządowych i pozarządowych w
walce z AIDS. Do udziału w konferencji, której gospodarzem była Anna MarzecBogusławska –dyrektor Centrum, zostali zaproszeni goście honorowi, a wśród nich: Adam
Fronczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Włodzimierz Paszyński –
wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, prof. dr hab.n.med. Anna Boroń- Kaczmarska
– kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii
Medycznej, ks. Arkadiusz Nowak – prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Na konferencji przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS na
świecie i w Polsce, przedstawiono założenia i cele kampanii, a także zachęcano do testowania
w kierunku HIV. Według szacunków UNAIDS na świecie z HIV żyje 33,4 mln ludzi, aż 67
proc. z nich w Afryce Subsaharyjskiej. W Polsce od 1985 r. do końca listopada 2010 r.
wykryto 13 303 zakażeń HIV. Statystycznie 2-3 osoby dziennie dowiadują się o swoim
zakażeniu. W pierwszych latach epidemii główną drogą rozprzestrzeniania się HIV były:
stosowanie dożylnych środków odurzających oraz kontakty homoseksualne pomiędzy
mężczyznami. Od roku 2001 obserwuje się odwrócenie tych trendów – zakażeniu ulega coraz
więcej osób o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej w wywiadach. Osoby te
zakażają się poprzez ryzykowne kontakty seksualne połączone ze stosowaniem środków
psychoaktywnych3.
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ASPEKTY MEDYCZNE
Prace nad szczepionką wciąż trwają
Niestety, żaden z obecnie stosowanych leków anty-HIV nie eliminuje wirusów z
organizmu. Zmniejszają one jedynie ilość HIV w organizmie do poziomu niemal
niewykrywalnego. Osoba zakażona jest wówczas odporna na wiele patogenów – z wyjątkiem
HIV.
Niestety do tej pory nie udało się naukowcom wyprodukować szczepionki
profilaktycznej. Powodem jest przede wszystkim duża zmienność wirusa HIV - częstość jego
mutacji jest tysiące razy większa niż u człowieka. W 2003 roku zakończyły się
niepowodzeniem (brak skuteczności) badania nad AIDSVax firmy VaxGene (szczepionka
zawierająca gpl20, białko powierzchniowe HIV). Rok 2007 też zakończył się porażką.
Szczepionka MRK-Ad5 B firmy Merck (konstrukt: adenowirus jako wektor z wbudowanymi
genami HIV) zamiast zmniejszyć, zwiększyła częstość zakażeń. Dopiero w roku 2009
odnotowano częściowy sukces – Alvac-HIV firmy Sanofi Pasteur (konstrukt: wirus
Canarypox jako wektor z wbudowanymi genami HIV) obniżył częstość zakażeń w stosunku
do kontroli o ok. 30 proc. Taka skuteczność jest jednak zbyt mała, aby szczepionka nadawała
się do masowego wykorzystania.
Na razie jednak szczepionki profilaktycznej nie ma, ale sukcesem rozpoczęły się
próby ze szczepionkami o działaniu terapeutycznym. Naukowcy pracują też nad
szczepionkami wykorzystującymi zmodyfikowane bakterie, do których wprowadza się
konkretne geny HIV. Rosyjscy badacze z Państwowego Centrum Wirusologii i
Biotechnologii „Wektor” w Kołosowie pod Nowosybirskiem wprowadzili do komórek
Salmonelli gen kodujący białko gp160 znajdujące się na powierzchni HIV odpowiedzialne za
„przyczepienie się” wirusa do limfocytów T. Tak otrzymaną szczepionkę podawano
zwierzętom doświadczalnym (myszom) kilkoma sposobami: doustnie, iniekcyjnie i
doodbytniczo. Okazało się, że przeciwciała hamujące rozwój infekcji pojawiły się u
wszystkich, jednak układ odpornościowy był pobudzony najsilniej w przypadku podania
szczepionki doodbytniczo. Naukowcy tłumaczą to tym, że w początkowych fragmentach
układu pokarmowego bakterie są prawdopodobnie niszczone zanim gen przedostanie się do
krwiobiegu.
Z dotychczasowych badań wynika, że szczepionki terapeutyczne co prawda nie
eliminują całkowicie HIV z organizmu, ale są skuteczniejsze i obarczone mniejszą liczbą
działań niepożądanych niż dotychczas stosowane leki. Niektóre z tych szczepionek wchodzą
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już w fazę badań klinicznych4.
Inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV mogą pomóc w leczeniu HCV
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Europejska Fundacja ds.
Leków (EMA) podjęły decyzję o nadaniu przyspieszonego trybu rozpatrywania rejestracji w
przypadku bocepreviru – nowego leku MSD stosowanego w leczeniu wirusowego zapalenia
wątroby typu C. Przyspieszony tryb rozpatrywania rejestracji leku nadawany jest wówczas,
kiedy „istnieje nadzieja na znaczący przełom terapeutyczny lub możliwość odpowiedzi na
niezaspokojoną potrzebę medyczną w obszarze istotnym dla zdrowia publicznego.”
Taką nadzieję dla chorych na zapalenie wątroby typu C (WZW C) niesie boceprevir –
lek doustny z nowej grupy inhibitorów proteazy, niestosowany dotychczas u chorych
zakażonych HCV. Inhibitory proteazy natomiast z powodzeniem stosowane są w terapii u
osób żyjących z HIV. Są to substancje hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za
namnażanie wirusa.
Wyniki badań klinicznych będące podstawą do złożenia wniosków rejestracyjnych w
FDA i EMA pokazują wysoką skuteczność bocepreviru w leczeniu WZW C z genotypem 1,
w kombinacji z terapią standardową u osób dorosłych wcześniej nieleczonych lub leczonych
nieskutecznie.
Celem FDA jest zakończenie rejestracji w ciągu 6 miesięcy. Również w tym roku
można spodziewać się decyzji EMA. Jeżeli okaże się pozytywna, będzie jednoznaczna z
rejestracją leku w 27 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce5.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Spór o raport
Corocznie Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego sporządza raport, w
którym opisuje m.in. stan akademików, akademickiej służby zdrowia, jak rozdziela się
stypendia, z czym borykają się studenci niepełnosprawni. Wnioski z niego płynące są
przedstawiane Senatowi uczelni. Prezentowane są tam sprawy studentów, które warto
przedyskutować, a jeśli sytuacja tego wymaga – zmienić.
Przedstawiciele uczelnianej organizacji Queer UW działającej na rzecz gejów, lesbijek
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i osób transseksualnych (LGBT) i skupiającej takie osoby, zaproponowali, by w raporcie
przedstawić również sytuację studentów nieheteronormalnych, jak sami siebie określają. Aby
ją poznać opracowali ankietę, w której zapytano ich, jak się czują na UW i jakie mają
problemy. 6.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Międzynarodowy projekt dotyczący testowania w kierunku HIV
14 października 2010 r. w Luksemburgu zainaugurowano nowy projekt DG SANCO:
COBATEST (COmmunity BAsed TESTing). Projekt skierowany jest do społeczności na
terenie Europy, a dotyczy testowania w kierunku HIV w punktach konsultacyjnodiagnostycznych. Partnerem stowarzyszonym projektu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
Czas realizacji projektu obliczony jest na 3 lata. W tym czasie planowane jest
wypracowanie wkładu w promocję wczesnej diagnostyki HIV w Europie przez ulepszenie
wdrażania i ewaluacji działań prowadzonych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
skierowanych do społeczności szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia.
W projekcie oprócz Polski udział biorą następujące kraje: Włochy, Hiszpania, Dania,
Niemcy, Czechy i Słowenia. Projekt nadzorowany jest przez EAHC (Executive Agency for
Health and Consumers), a jego głównym partnerem jest FIGTIP (Fundacio Institut
d’Investigacio en Ciences del la Salut Gennas Inas i Pujol)7.
Młodzież z Łodzi za edukacją seksualną w szkołach
Być może już niedługo w Łodzi do szkół zostaną wprowadzone obowiązkowo zajęcia
z edukacji seksualnej. Pomysł taki poparła Młodzieżowa Rada Miejska. Jej przedstawiciele
uważają, że wiedza z tej dziedziny jest uczniom niezbędna, a program szkolny w obecnym
kształcie jej nie dostarcza. Co prawda w szkołach prowadzone jest przysposobienie do życia
w rodzinie, ale nie jest to przedmiot obowiązkowy, a wiedza o seksualności człowieka
pojawia się tam rzadko.
Z badań przeprowadzonych ostatnio dla Gazety Edukacja.pl wynika natomiast, że
gimnazjaliści chcieliby rozmawiać w szkole o ciąży (91proc.), antykoncepcji (89 proc.), życiu
w rodzinie (88 proc.), przemocy seksualnej (88 proc.), chorobach przenoszonych drogą
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płciową (87 proc.), zaburzeniach na tle seksualnym (80 proc.), aborcji (76 proc.), pedofilii (69
proc.) i mniejszościach seksualnych (66 proc.).
W Łodzi przedstawicielki Fundacji na Rzecz Rozwoju Obywatelskiego „Jaskółka” od
kilku miesięcy przeprowadzają zajęcia edukacji seksualnej w dwóch łódzkich gimnazjach, co
spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem u uczniów i pedagogów. Młodzieżowa Rada
Miasta uznała, że warto takie zajęcia rozpropagować i na ostatniej sesji podjęła uchwałę, że
popiera wprowadzenie bezpłatnej edukacji seksualnej do łódzkich gimnazjów i szkół
średnich. Zasadność tego wniosku argumentowano także statystyką, z której wynika, że Łódź
jest na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości zakażeń HIV, a w 2009 roku
zanotowano w mieście 90 urodzeń przez 16-latki i aż 169 przez 17-latki.
Młodzieżowa Rada Miasta jest ciałem doradczym i jej uchwały są opiniami, a nie
prawem, dlatego łodzianki z Jaskółki postanowiły zwrócić się ze swoim pomysłem do Rady
Miasta Łodzi i mają nadzieję, że spotka się on z akceptacją radnych8.
POLITYKA PAŃSTWA
Projekt rozporządzenia przyjęty
Dnia 15 lutego 2011 r. rząd zatwierdził realizację kolejnej edycji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016. Realizacją programu
ponownie zajmie się minister zdrowia, zaś koordatorem będzie tak jak dotychczas Krajowe
Centrum ds. AIDS. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że program kładzie
szczególny nacisk na profilaktykę HIV/AIDS. Przewiduje także wsparcie i opiekę zdrowotną
dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia
dostępu do diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego. [Rozporządzenie Rady Ministrów
(poz. 227) wejdzie w życie 16 marca br.].9.

INNE
„Lekowa” afera w Niemczech
Niemiecka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie fałszowania leków stosowanych
w terapii osób żyjących z HIV/AIDS. Ma ono wyjaśnić okoliczności nieprawidłowości przy
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sprzedaży

leków

antyretrowirusowych.

Sprawa

dotyczy

wielu

dużych

hurtowni

farmakologicznych, które nielegalnie sprowadzały do Niemiec leki przeznaczone dla
zakażonych HIV i chorych na AIDS mieszkańców Afryki. Ich cena ze względu na
międzynarodowe subwencje jest bardzo niska w porównaniu do tych sprzedawanych w
Europie. Lekarstwa te, zamiast trafiać do chorych w Afryce, były sprowadzane luzem do
Niemiec, pojedyncze pastylki pakowano do pudeł lub worków, a następnie do oryginalnych
opakowań znanych, niemieckich producentów i sprzedawane aptekom i szpitalom.
Hurtownie, sprzedając odbiorcom te specyfiki jako oryginały, zarabiały na tym procederze
miliony euro. Straty budżetu państwa z powodu sprzedaży nielegalnych lekarstw są bardzo
duże. Przedstawiciele publicznej kasy AOK twierdzą, że sięgają nawet kilkudziesięciu
milionów euro. W nielegalny proceder zamieszane są firmy z Niemiec, Szwajcarii i RPA.
Osobom, którym udowodni się udział w tej sprawie, grozi do dziesięciu lat więzienia.
Sprawa ujrzała światło dzienne przez przypadek. Pacjent chory na AIDS otrzymał w
jednej z aptek lek w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, a kiedy otworzył je po przyjściu
do domu, okazało się, że opakowanie jest puste. Poprzez aptekę opakowanie trafiło do firmy
Glaxo Smith Kline, która miała rzekomo ten lek wyprodukować. Tam stwierdzono, że
zarówno opakowanie, jak i znajdująca się w środku ulotka z opisem są sfałszowane10.
Selen dobry na wszystko?
Selen, który jest jednym z niezbędnych ultraelementów, dostarczanych z
pożywieniem, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie. Zmniejsza ryzyko zawału serca i
rozwoju niektórych nowotworów, poprawia sprawność układu immunologicznego, warunkuje
też prawidłowe działanie tarczycy. Poprawia komfort życia mężczyzn mających powiększoną
prostatę, polepsza jakość spermy i ruchomość plemników. Działa też przeciwwirusowo, m.in.
hamuje rozwój HIV w organizmie 11.
Nagrody – najlepsza ilustracja naukowa 2010
Tygodnik „Science” i National Science Foundation (NSF) ogłosiły wyniki konkursu
na najlepsze fotografie, grafiki i ilustracje poświęcone nauce w 2010 roku. W kategorii
ilustracje pierwsze miejsce zdobył trójwymiarowy model wirusa HIV – najbardziej
szczegółowy, jaki do tej pory powstał. Aby go przygotować, zespół kierowany przez Iwana
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Konstantinowa z firmy Visual science Company przeanalizował ponad 100 prac naukowych
dotyczących HIV12.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lutym 2011 roku
1. Apteczka Zdrowia. Świat i Ludzie z dnia 03.02.2011 r.
2. Boceprevir rejestrowany w trybie przyspieszonym. Służba Zdrowia z dnia 14.02.2011 r.
3. Brzozowska Zofia. Czerwona kokardka. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.02.2011 r.
4. Celon pędzi na giełdę. Puls Biznesu z dnia 23.02.2011 r.
5. Czy to przełom w leczeniu WZW typu C? Polska –Głos Wielkopolski z dnia 10.02.2011 r.
6. Diener Ed. Szczęście od niechcenia. Charaktery z dnia 01.02.2011 r.
7. Domino Olgierd. Fado, porto i marycha. Najwyższy Czas z dnia 05.02.2011 r.
8. Funkcjonalna wieprzowina. Farmer (dodatek: Dodatek) z dnia 28.02.2011 r.
9. Greenwood Veronique. Remedium na katar. Świat Nauki z dnia 01.02.2011 r.
10. Jarecki Leszek. Czym grozi seks. Hustler z dnia 01.02.2011 r.
11. Karpieszuk Wojciech. Uwierzcie, geje nie gryzą. Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia
19.02.2011 r.
12. Koton-Czarnecka Marta. Nadzieja dla chorych na WZW typu C. Puls Medycyny z dnia
23.02.2011 r.
13. Leczenie infekcji górnych dróg oddechowych bez antybiotyku. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.02.2011 r.
14. Maciejewska Monika. Chorzy z emocji. Fokus z dnia 01.02.2011 r.
15. Makosz Adam. Kronika prawa. Dziennik Gazeta Prawna (Gazeta Prawna) z dnia 16.02.2011
r.
16. Markowski Marcin. Chcą się uczyć o seksie. Gazeta Wyborcza-Łódź z dnia 21.02.2011 r.
17. Maszewski Waldemar. Jak Niemcy fałszowali leki… Nasz Dziennik z dnia 25.02.2011 r.
18. Maszewski Waldemar. Jak Niemcy fałszowali leki… Nasz Dziennik - Warszawa z dnia
25.02.2011 r.
19. Miecik Igor. Miłość w czasach last minute. Newsweek z dnia 27.02.2011 r.
20. Młocka Matylda. Spór o miejsce gejów i lesbijek w raporcie. Rzeczpospolita z dnia
14.02.2011 r.
21. Nagrody za pięknie pokazaną naukę. Rzeczpospolita z dnia 18.02.2011 r.
22. Najlepsza ilustracja naukowa 2010. Puls Medycyny z dnia 23.02.2011 r.
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23. Pacewicz Piotr. Uwolnić ciasteczkowego potwora. Gazeta Wyborcza (dodatek: Duży Format)
z dnia 03.02.2011 r.

24. Rząd przyjął program w sprawie HIV. Dziennik Gazeta Prawna(Gazeta Prawna) z
dnia 16.02.2011 r.
25. Thompson James. Jak prowadzić biznes społecznie użyteczny. Harvard Business
Review z dnia 01.02.2011 r.
26. W Luksemburgu 14 października 2010 r. zainaugurowano projekt DG SANCO:
COBATEST (COmmunity BAsed TESTing). Magazyn Pielęgniarek i Położnych z dnia
01.02.2011 r.
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