Raport nr 5/2011
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w maju 2011 roku.
WPROWADZENIE
Wśród 13 tytułów gazet i czasopism, które w maju na swoich łamach zamieściły 17
publikacji związanych z HIV/AIDS, tylko trzy drukowały więcej niż jedną informację na ten
temat: Rzeczpospolita (3), Dziennik Gazeta Prawna (2) i Super Nowości (2). Najważniejsze
tematy, o których pisano to: nowy lek na małpi HIV, prace w firmach farmaceutycznych nad
lekami nowej generacji i krótka historia jedynego na świecie pacjenta, który - wszystko na to
wskazuje - pozbył się wirusa.
Od 28 lat w trzecią niedzielę maja na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. W tym roku święto to obchodziliśmy
15 maja. W prasie o tym wydarzeniu nie wspomniano. Nie oznacza to jednak, że w naszym
kraju o nim zapomniano. O obchodach pisano na stronach: www.memorial2011.pl i
www.aids.gov.pl . Przedstawiona w raporcie informacja oparta jest na materiale tam
zamieszczonym.
Czasopisma specjalistyczne publikowały informacje na temat innych chorób w
kontekście HIV/AIDS. Super Nowości1 na przykład zamieściły artykuł o „cichym zabójcy”,
jakim jest rak szyjki macicy, którego częstą przyczyną jest wirus brodawczaka ludzkiego
(HPV), podobnie jak HIV - przenoszony drogą płciową, w Magazynie Pielęgniarki i
Położnej2 natomiast znalazł się ciekawy reportaż o pobycie studentów Uniwersytetu
Medycznego z Białegostoku w Nigerii, gdzie uczestniczyli w kursie medycyny tropikalnej.
Kurs odbywał się w Instytucie Medycyny Tropikalnej przy Uniwersytecie Madonna, w
którym szkoli się m.in. kadrę medyczną w zakresie diagnostyki anemii, malarii, HIV/AIDS.
Ciekawa jest też rozmowa z dr Ewą Duszczyk, adiunktem Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku
Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat kontrowersji dotyczących
szczepień, w której dr Duszczyk mówi o zmianie podejścia (w sprawie szczepień) do osób z
niedoborem odporności. Wyjaśnia, że obecnie np. pacjenci z HIV mają rozszerzony zakres
szczepień. Bardzo istotne jest szczepienie tych pacjentów przeciwko pneumokokom,
meningokokom, ospie wietrznej oraz HPV, a wyjątek stanowi szczepienie przeciwko gruźlicy
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– dzieci matek zakażonych HIV szczepione są dopiero po wykluczeniu wertykalnej transmisji
zakażenia oraz po wykonaniu próby tuberkulinowej. 3
EPIDEMIOLOGIA
Zachodniopomorskie – coraz więcej zakażonych
Przez ostatnich pięć miesięcy w województwie zachodniopomorskim wykryto trzy
razy więcej zakażeń HIV niż zazwyczaj. Większość zakażonych osób o chorobie dowiedziało
się przypadkiem. Małgorzata Kłys–Rachwalska, kierownik Regionalnej Poradni Nabytych
Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie mówi, że przez sześć lat działania
anonimowego punktu testowania nigdy nie zdarzyło się, aby ujawniono aż 11 zakażeń w
ciągu kilku miesięcy, rocznie bywały zaledwie trzy.
Wśród tych u których wykryto ostatnio HIV są osoby od 19 do 60 roku życia. O
swoim zakażeniu dowiedziały się, kiedy wykonywały badania profilaktyczne. Przez wielu
wiadomość o dodatnim wyniku testu zostaje przyjmowana jako osobista tragedia, dlatego
wolontariusze i pracownicy poradni starają się wyjaśnić, że z HIV można żyć i kierują taką
osobę do właściwych specjalistów.
Głównym problemem w naszym kraju jest brak profilaktyki HIV/AIDS ze względu na
brak środków finansowych- mówi przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy „DADU”..
Mimo to stowarzyszenie prowadzi działania we własnym zakresie. Korzysta z pomocy
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta. Wolontariusze działając
na polu profilaktyki HIV/AIDS, wchodzą do agencji towarzyskich, klubów gejowskich,
organizują akcje, spotykają się z młodzieżą. Przy stowarzyszeniu działa też Telefon Zaufania,
pod który można dzwonić z każdą sprawą związaną z HIV/AIDS.4
ASPEKTY MEDYCZNE
Genetycy opracowali lek na małpi HIV
„Nature” donosi, że genetycy z Instytutu Szczepień i Terapii Genowej Oregon Health
& Science University opracowali szczepionkę likwidującą odpowiednik małpiego wirusa HIV
(SIV).
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Badania pod kierownictwem dr Louisa Pickera opierały się na wykorzystaniu
cytomegalowirusów (CMV) do „nauczenia” organizmu charakterystyki małpiego HIV – czyli
SIV. Po zaszczepieniu laboratoryjnych rezusów ponad połowa z nich wyzdrowiała. Efekt ten
utrzymał się po upływie roku od wszczepienia im zmodyfikowanych cytomegalowirusów. W
grupie kontrolnej u wszystkich zakażonych małp rozwinął się odpowiednik AIDS.
Następnym krokiem w badaniach będą testy z udziałem ludzi. Na pytanie, skąd wziął się
pomysł na wykorzystanie cytomegalowirusów, kierownik badań odpowiada, że obecnie
stosowane terapie antyretrowirusowe umożliwiają zahamowanie postępów choroby, jednak
wirusy potrafią ukryć się w ciele człowieka i po przerwaniu terapii atakują ponownie.
Tymczasem CMV po infekcji pozostają w organizmie człowieka przez całe życie.5
Czy to możliwe, aby całkowicie pozbyć się HIV?
W 2008r. cały świat obiegła wiadomość, że Amerykanin Timothy Ray Brown, pacjent
od lat żyjący z HIV, pozbył się wirusa. Do tej pory na ten temat wypowiedziało się wielu
ekspertów w tej dziedzinie, większość do sprawy podeszła sceptycznie. Po trzech latach, jakie
upłynęły, gdy praca na ten temat ukazała się w literaturze fachowej, wszystko wskazuje na to,
że rzeczywiście Timothy Brown jest jedynym na świecie człowiekiem, który całkowicie
pozbył się wirusa wywołującego AIDS.
W 1995 r. Brown pracujący w Berlinie odebrał wiadomość, że jego były partner jest
zakażony HIV. Ta informacja nie zaniepokoiła go zbytnio, ponieważ od kilku lat nie uprawiał
już seksu z dawnym partnerem, czuł się dobrze, a badanie, jakie wykonał przed pięcioma laty
potwierdzało brak wirusa w organizmie. Dręczony myślami o powtórnym badaniu, wykonał
test w kierunku HIV, który jednoznacznie wskazywał, że jest seropozytywny.
16 lat temu lekarze mieli zaledwie trzy leki do walki z HIV. Stan zdrowia
Amerykanina był wówczas rzeczywiście niezły, niemniej jednak zalecono mu niezwłoczne
przyjmowanie jednego z leków przeciwwirusowych. Rok później, kiedy nastąpił przełom w
leczeniu AIDS i zwiększyła się liczba leków stosowanych w terapii antyretrowirusowej,
pacjent także zaczął je przyjmować. Okazało się jednak, że jego organizm toleruje je bardzo
słabo. Objawy stały się na tyle uciążliwe i przykre, że w 2000r. lekarz zasugerował czasowe
odstawienie wszystkich leków. Niestety dwa lata później liczba komórek CD4
(odpowiedzialnych za niszczenie HIV) spadła do 250 na mikrolitr (o początku AIDS mówi
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się, gdy liczba CD4 jest < 200). Mężczyzna musiał wrócić do terapii. Dzięki lekom wirus
został uśpiony , a liczba jego cząstek we krwi spadła do poziomu niewykrywalnego.
W 2006r. u Timothy’ego Browna wykryto ostrą białaczkę szpikową, chorobę
zagrażającą życiu, całkowicie niezwiązaną z AIDS. Nietypowy pacjent trafił pod opiekę prof.
Gero Hüttnera z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Po trzech rundach chemioterapii, w
bardzo ciężkim stanie trafił na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie wprowadzony
został w stan śpiączki farmakologicznej. Po jakimś czasie stan jego zdrowia poprawił się.
Prof. Hüttner poinformował go wówczas, że białaczka może powrócić, ale wtedy nie pomogą
już żadne leki i jedynym wyjściem będzie przeszczep szpiku. Na początku 2007r. u
Amerykanina nastąpił nawrót choroby. Dlatego dwa razy został poddany zabiegowi
przeszczepu szpiku.
Dziś, po kilku latach od przeszczepu białaczka nie wraca, a żadne laboratorium na
świecie na podstawie znanych, najbardziej zaawansowanych metod, nie wykryło śladu
obecności HIV w organizmie pacjenta. Co prawda, wciąż słychać głosy sceptyków, że wirus
może wrócić, aczkolwiek z każdym miesiącem prawdopodobieństwo to maleje.
Historia Timothy’ego Brauna napawa optymizmem naukowców, którzy zajmują się
AIDS. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia mają przekazywać 13 mln dolarów
rocznie na poszukiwanie sposobów całkowitego wyleczenia z HIV/AIDS. W „Science”
opisano próby leczenia niewielkich grup pacjentów z nadzieją całkowitego pozbycia się HIV.
Jedną z nich jest eksperymentalna terapia genowa prowadzona w Quest Clinical Research w
San Francisco i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Inna dotyczy przyszłych
prób z lekiem antabuse, który wprowadzono na rynek z zamiarem leczenia alkoholizmu. 6
HIV: nadchodzą lepsze leki Combo i Klasy Leków
42 związki z „Pharma Pipeline Raport 2011” przygotowanego przez Pharmaceutical
Executive to wybrane najlepsze leki, które są w fazie rozwoju lub starają się o zatwierdzenie.
Lista liderów, istotnych postępów i absolutnych przełomów jest niezwykle obiecująca –
twierdzą eksperci. Na liście znalazły się też leki dla zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Dla społeczności osób żyjących z HIV bardzo ważnym zagadnieniem jest skuteczne
leczenie. Stosowana obecnie wielolekowa dożywotnia terapia może stać się niewystarczająca.
Dla wielu osób żyjących z HIV może grozić wyczerpaniem się możliwości leczenia z powodu
oporności, toksyczności lub kosztów. Dużą nadzieję naukowcy wiążą z nową grupą
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inhibitorów integrazy. Głównym wydarzeniem na rynku farmaceutycznym ma być ukazanie
się elvitegraviru firmy Gilead oraz GSK 1349572 firmy ViiV Healthcare (spółka utworzona
przez GSK i Pfizer). Ma to nastąpić odpowiednio w roku 2013 i 2014.
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Uniwersytetu McGill mówi, że główna uwaga branży jest obecnie skupiona na inhibitorach
intergrazy drugiej generacji. Według niego jest to obecnie jedyny kierunek, który ma szanse
zakończyć się sukcesem, podczas gdy prace nad nowymi lepszymi wersjami inhibitorów
proteazy lub innych klas uważane są za nieefektywne kosztowo.7
WYDARZENIA
Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Jak co roku (od 28 lat) w trzecią niedzielę maja na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS (Memorial AIDS Day). W Warszawie
obchody tego dnia zorganizowało Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni
w Tęczy”. W sobotę (14 maja) w klubie „Galeria” odbył się Koncert Pamięci z udziałem Hani
Stach oraz Kuby i Macieja Molęda. W niedzielę 15 maja zorganizowano uliczny happening
edukacyjno-profilaktyczny. Na placu pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Dworcem
Śródmieście. zapalono 1056 świec i zaprezentowano patchwork uszyty przez organizacje i
grupy nieformalne jako symbol pamięci o osobach zmarłych na AIDS.
Obchody Memorial AIDS Day 2011 zostały objęte honorowy patronatem Krajowego
Centrum ds. AIDS oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Partnerem organizatorów
i współfinansującym projekt było Miasto Stołeczne Warszawa. 8
Seminarium w ramach projektu H-CUBE
W dnia 16-17 maja 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów ramach Projektu
H-CUBE, którego gospodarzem była Polska. Krajowe Centrum ds. AIDS jest partnerem tego
projektu, realizowanego od 1 maja 2009 r. do listopada 2011 r.
Głównym celem projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się
doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki trzech zakażeń: HIV, HCV, HBV. Wdrażanie
projektu odbywa się m.in. poprzez realizację programów szkoleniowych i kampanii
profilaktycznej. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, rodzice i nauczyciele, a
także edukatorzy zdrowotni i pracownicy służby zdrowia. Jednym z głównych etapów
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szkoleniowego metodą e-learningu do wykorzystania przez nauczycieli i wychowawców
podczas prowadzenia zajęć na temat HBV, HCV oraz HIV, przy zastosowaniu nowych metod
nauczania i szkolenia online.
Warto dodać, że Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach projektu H-CUBE ogłosiło
konkurs skierowany do młodzieży na hasło kampanii, w którym I miejsce zdobył
szesnastolatek z Bielska Białej, a hasło, które wymyślił (zostało trochę zmodyfikowane)
będzie hasłem kampanii. Brzmi ono: HIV, HBV, HCV. Trzy zagrożenia – jedno życie. Zadbaj
o nie.9
ASPEKTY PRAWNE
Rozporządzenie weszło w życie
22 maja 2011r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia
2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 92, poz.538). W rozporządzeniu
szczegółowo opisano, co obejmuje leczenie zakażonych HIV i chorych na AIDS. Chodzi
przede wszystkim o dostęp do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, USG i RTG oraz
do badań potrzebnych do postawienia diagnozy przez lekarza specjalistę konsultującego
osobę seropozytywną.
Nowe przepisy poszerzają grono uprawnionych do udzielania specjalistycznej pomocy
w szpitalu żyjącym z HIV/AIDS. Wskazują bowiem, że również lekarz ze specjalizacją
pierwszego stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych lub nawet lekarz w trakcie specjalizacji
jest uprawniony do pomocy zakażonym. Do tej pory, gdy taki chory trafiał do szpitala, mógł
się nim zająć tylko lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych z drugim stopniem
specjalizacji. Co więcej, zmienione przepisy przewidują, że w nagłych przypadkach
uprawniony do opieki ambulatoryjnej nad zakażonymi może być specjalista innej dziedziny
medycyny. 10
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Opole –akcja testowania
W sobotę 28 maja Opolanie mogli bezpłatnie i anonimowo wykonać test w kierunku
HIV. Wynik testu był do odebrania tego samego dnia. Badania można było zrobić w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym Poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny przy ul. Damrota 6
w godz. 10.00-22.00. Mogli z nich skorzystać mieszkańcy całego województwa. Przed
badaniem i po otrzymaniu wyniku testu na miejscu można było porozmawiać z doradcą ds.
HIV/AIDS. W razie pozytywnego wyniku można było otrzymać informację na temat miejsca
i możliwości dalszego leczenia.
Z danych wynika, że najmniej testów w kierunku HIV wykonuje się na
Opolszczyźnie, na której od 1985r. wykryto HIV u około 250 osób, u 58 z nich doszło do
zachorowania na AIDS (10 kobiet i 48 mężczyzn). W tej grupie jest również czworo dzieci
matek zakażonych HIV. Ośmioro chorych na AIDS to osoby heteroseksualne. 10 chorych na
AIDS zmarło. 11
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