Raport nr 9/2011
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
we wrześniu 2011 roku.

WPROWADZENIE
We wrześniu w 15 tytułach gazet i czasopism znalazło się 21 publikacji omawiających
różne aspekty problematyki HIV/AIDS. Tylko cztery tytuły drukowały więcej niż dwie
informacje na ten temat (Rzeczpospolita – 4, Gazeta Wyborcza – 2, Polska (The Times) – 2,
Służba Zdrowia – 2).
Wiele

publikacji

dotyczyło

tematyki

medycznej

związanej

z

HIV/AIDS.

Najważniejsze z nich to: pierwsze wyniki badań klinicznych nad nową szczepionką przeciw
HIV, prace nad doskonaleniem leków dla pacjentów zakażonych HIV, otwarcie nowego
oddziału zakaźnego w Opolu, w którym będą mogli leczyć się żyjący z HIV/AIDS, czy
wyhodowanie przez amerykańskich naukowców gatunku kotów, które mają pomóc w walce z
AIDS.
Dużo miejsca poświęcono też trwającej kampanii „Zrób test na HIV”. Podkreślano,
jak istotne znaczenie dla całego społeczeństwa ma testowanie się w kierunku HIV, podawano
adresy punktów testowania, opisując jednocześnie szczegóły związane z przebiegiem
badania. Specjaliści zwracali uwagę, że problem HIV/AIDS dotyczyć może każdego, a
nowoczesna terapia antyretrowirusowa przedłuża życie chorych i pozwala im normalnie
funkcjonować.
We wrześniowej prasie znalazło się też kilka publikacji, które bezpośrednio nie
dotyczyły omawianej problematyki, a o HIV lub AIDS wspominano tylko w kontekście
innego omawianego tematu.
ASPEKTY MEDYCZNE
Pierwsze badania nad nową szczepionką zakończone
Dwa czołowe magazyny poświęcone szczepionkom i wirusologii – „Vaccine” i
„Journal of Virology” – opisały szczegóły powstawania nowej szczepionki chroniącej przed
HIV, będącej po pierwszej fazie badań klinicznych. Jej wyniki są obiecujące, a jej twórcy –
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naukowcy z Hiszpanii – uważają, że są duże szanse, aby w przyszłości stała się ona ważną
bronią w walce z HIV.
Stworzenie szczepionki to wynik wspólnych prac uczonych z Hiszpańskiej
Najwyższej Rady Badań Naukowych (CSIC), madryckiego szpitala im. Gregorio Marañona
oraz szpitala klinicznego w Barcelonie.
Prace nad nową szczepionką rozpoczął w 1999 roku zespół kierowany przez Mariano
Estebana. Jej nazwa – MVA-B – oznacza, że do jej stworzenia wykorzystano osłabiony wirus
krowianki Ankara (Modified Vaccinia Ankara virus). Tym samym wirusem posłużono się
przy tworzeniu szczepionki na czarną ospę (to właśnie dzięki szczepionce udało się
wyeliminować tę chorobę na świecie). W 2008 roku MVA-B okazała się skuteczna u myszy i
makaków (tam chodziło o odporność na SIV – małpi odpowiednik HIV).
W materiał genetyczny wirusa krowianki naukowcy wbudowali cztery geny wirusa
HIV: Gag, Pol, Nef i Env. Chcieli w ten sposób „nauczyć” ludzki układ odpornościowy, jak
rozpoznawać białka prawdziwego wirusa HIV i produkować wymierzone w nie przeciwciała.
Dzięki temu w przypadku ewentualnego zakażenia układ odpornościowy zaszczepionego
człowieka jest już przygotowany i może szybko uporać się z groźnym wirusem. W
eksperymencie wzięło udział 30 zdrowych ochotników, natomiast 24 otrzymało szczepionkę
(w trzech dawkach: na początku badania oraz po 4 i 16 tygodniach), a 6 – placebo
(nieaktywną biologicznie substancję). Uczestnikom regularnie badano krew aż do końca
programu w 48. tygodniu.
Po porównaniu otrzymanych wyników okazało się, że organizmy zaszczepionych osób
(w przeciwieństwie do osób z grupy placebo) są przygotowane na ewentualne starcie z HIV.
Wytworzyły specjalne przeciwciała wymierzone właśnie w tego wirusa, jak również wiele
białek biorących udział w zwalczaniu infekcji HIV.
Kluczem do prawdziwej skuteczności każdej szczepionki jest, by po jej podaniu układ
odpornościowy zapamiętał na długo (najlepiej na całe życie), jak zwalczać infekcję.
Potrzebne do tego są wyspecjalizowane limfocyty typu T, zwane limfocytami T pamięci.
Przeprowadzone testy pokazały, że w chwili zakończenia eksperymentu 85 proc.
zaszczepionych osób miało w swojej krwi odpowiedni poziom limfocytów T.
Osiągnięte przez hiszpańskich naukowców wyniki są bardzo dobrym prognostykiem
na przyszłość, wymagają jednak potwierdzenia w kolejnych etapach badań nastawionych już
przede wszystkim na ich skuteczność w realnym życiu i z udziałem znacznie większej liczby
osób. Głównym celem przeprowadzonej do tej pory pierwszej fazy badań klinicznych było
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bowiem sprawdzenie bezpieczeństwa nowego preparatu (z tego względu wzięła w niej udział
niewielka liczba osób).
Dodać należy, że obecna szczepionka wymierzona jest w odmianę B wirusa HIV. Ta
odmiana atakuje głównie mieszkańców Europy, Australii i Ameryki Północnej, a więc tych
regionów świata, gdzie dostęp do nowoczesnej terapii jest na dobrym poziomie, dzięki czemu
większość osób seropozytywnych przeżywa długie lata (wyjątek stanowią kraje byłego
ZSRR, gdzie epidemia AIDS wciąż narasta). Prawdziwym przełomem będzie wynalezienie
szczepionki zdolnej powstrzymać HIV w Afryce, gdzie z jego powodu umierają miliony
osób1.
Wirus HIV przyczynił się do sukcesu leków przeciwko WZW typu C
Zakres działania wielu leków przeciwwirusowych jest wąski – ogranicza się do
jednego gatunku, czasem nawet do jednej odmiany wirusa. Przełomem mogą okazać się
inhibitory proteazy: nowoczesne leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C blokują te same
białka, co pierwsze leki przeciwko HIV.
Pierwszym krokiem milowym w leczeniu zakażeń wirusowych było
zastosowanie inhibitorów proteazy w leczeniu infekcji HIV – w tym przypadku wpływają one
na aktywność enzymu biorącego udział m.in. w dojrzewaniu wirusów. Naukowcy rozpoczęli
badania nad możliwością wykorzystania tego samego mechanizmu w walce z HCV.
W 1997 r. w wyniku eksperymentów przeprowadzanych na szympansach Charles M.
Riece (kierujący obecnie laboratorium wirusologii i chorób zakaźnych w Rockefeller
University) wykazał, że dzięki odpowiedniej mutacji proteazy wirusowej udaje się
powstrzymać namnażanie i rozwój HCV. Dzięki tej wskazówce kolejni wirusolodzy mogli
prowadzić dalece badania nad rolą proteazy w procesie replikacji wirusa.
Celem leczenia WZW C jest trwałe wyeliminowanie HCV. Osiągnięcie sukcesu
umożliwiają najnowsze leki: boceprewir i telaprewir. Obydwa leki, podobnie jak sakwinawir
(stosowany od 1995 r. w leczeniu zakażenia HIV), to inhibitory proteazy. Blokują one
aktywność kluczowych enzymów wirusa, m.in. proteazy-1, która jest niezbędna do
wytworzenia otoczki białkowej wirusa, więc w konsekwencji uniemożliwiają dojrzewanie
wirusów. W efekcie powstają niezakażone cząsteczki wirusa, niezdolne do dalszego
rozmnażania. Próby kliniczne wykazały, że inhibitory proteazy (boceprewir i telaprewir)
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dawały od 20-30% silniejszą reakcję niż podczas wcześniejszego schematu terapii
kombinowanej2.
W Opolu będą leczyć pacjentów z HIV
O leczenie zakażonych HIV opolski szpital starał się od roku. Przystąpił do konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Konkurs wygrał. Od połowy października pacjenci
z HIV na badania, leczenie czy po niezbędne leki ARV nie będą musieli już jeździć do
Wrocławia lub Chorzowa, w których to miastach znajdowały się oddziały leczenia osób z
HIV/AIDS.
Od tej pory pacjenci zakażeni HIV i chorzy na AIDS będą leczeni na oddziale chorób
zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Obecnie takich chorych, którzy są pod stałą
opieką lekarza w woj. opolskim, jest 30. Leki dla zakażonych oddział będzie otrzymywał z
Krajowego Centrum ds. AIDS, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia
‘Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce”
W opolskim szpitalu działa również nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne oraz
laboratorium analityczne, gotowe na wykonywanie niezbędnych badań u pacjentów
zakażonych HIV3.
Abbott dla pacjentów z HIV
Firma Abbott potwierdza długofalowe zaangażowanie w opiekę nad pacjentami z
HIV. Firma planuje rozwój dwóch nowych form swoich leków przeciw HIV – Kaletra
(dopinawir/ritonawir) oraz Norvir (ritonawir) – aby móc zaoferować nowe opcje leczenia
pacjentom z HIV-1. Firma testuje obecnie Norvir w postaci proszku, jak również formę
złożoną z trzech leków przeciw HIV: lopinawiru, ritonawiru i 3TC (damiwudyny).
Norvir w postaci proszku ma ułatwić przechowywanie leku. Będąca na etapie badań
trójlekowa kombinacja składa się ze sprawdzonych już substancji przeciw HIV i może
zredukować liczbę leków przyjmowanych dziennie przez pacjenta. Ponadto ta postać leku
sprawia, że terapia staje się tańsza. Jeżeli zostanie on zatwierdzony, byłby przeznaczony do
stosowania w połączeniu z jeszcze jednym lekiem przeciw HIV.
Abbott pracuje nad nowymi formami leków, chcąc wnieść istotny wkład w strategię
Terapii 2.0 Światowej Organizacji Zdrowia. Strategia ta zakłada zapewnienie opcji
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terapeutycznych z możliwie największym wykorzystaniem dostępnych zasobów w krajach
rozwijających się, które w największym stopniu zagrożone są HIV4.
Koty mają pomóc w walce z AIDS
„The Times” donosi, że amerykańscy naukowcy, pracujący nad zidentyfikowaniem
genów chroniących przed HIV, przeprowadzili badanie, którego celem było wykazanie, czy
białko chroniące rezusy przed rozwojem AIDS, może być równie skuteczne w przypadku
kotów, które nie mają naturalnej odporności na kocią wersję wirusa HIV.
Koty są podatne na zakażenie kocią wersją wirusa HIV, tzw. wirusem nabytego
niedoboru odporności kotów (FIV), wywołującego AIDS. Układy odpornościowe ludzi i
kotów nie radzą sobie z wirusem, tymczasem rezusy wyposażone są w białko, które
uniemożliwia wirusowi atak na komórki układu immunologicznego. Naukowcy zauważyli, że
u kotów transgenetycznych, wyposażonych w pochodzący od małpy rezusa gen TRIMcyp,
proces namnażania wirusa FIV przebiegał znacznie wolniej.
Badanie to jest obiecującym krokiem na drodze do opracowania terapii genowych do
walki z HIV/AIDS oraz do zrozumienia zasad działania czynników ograniczających rozwój
tej choroby5.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania „Zrób test na HIV”
W Polsce wysoki odsetek osób jest nieświadomy swego zakażenia. Tymczasem
właśnie brak wiedzy o zakażeniu niesie za sobą niebezpieczne konsekwencje. Im szybciej
dowiemy się, że jesteśmy zakażeni, tym szybciej możemy zostać objęci fachową opieką
medyczną – podkreślają specjaliści.

Kampania „Zrób test na HIV” ma na celu m.in.

uświadomienie tego faktu. Warto więc sprawdzić swój status serologiczny – przekonują
organizatorzy kampanii.
Test powinien wykonać każdy aktywny seksualnie człowiek. Całkowicie bezpieczne
są tylko osoby, które nigdy nie miały kontaktów seksualnych oraz pary, które wspólnie
zaczynały aktywność seksualną i nigdy się nie zdradziły. Żaden inny związek nie gwarantuje
bezpieczeństwa. Nie ma nigdy pewności, że partner nie został zakażony w poprzednim
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związku, jeśli wcześniej nie zrobił testu w kierunku HIV. Prawdopodobieństwo, że
nieświadoma osoba żyjąca z HIV zakazi swojego partnera lub partnerkę jest 3,5 razy większe
niż w przypadku osoby świadomej, stosującej zabezpieczenia.
W Polsce działa 30

punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można

wykonać bezpłatnie i anonimowo test w kierunku HIV. Można w nich skorzystać z
profesjonalnego poradnictwa okołotestowego. Na początku wizyty doradca przeprowadza
rozmowę, której celem jest ustalenie stopnia ryzyka zakażenia, informacja o sposobach
zapobiegania zakażeniu oraz przygotowanie na wyniki. Kolejny etap to pobieranie krwi. Test
jest odpowiednio kodowany, co zapewnia anonimowość. Wyniki dostępne są następnego
dnia, w którym otwarty jest punkt. Ich odbiór wiąże się z kolejną rozmową – w zależności od
wyniku, dowiemy się, jak dalej postępować.
Osoby żyjące z HIV, dzięki nowoczesnym lekom, mogą dziś normalnie funkcjonować
i długo żyć. W Polsce mają dostęp do wszystkich najnowszych leków. Terapia lekowa jest
skuteczna, bezpieczna i w 100% refundowana z budżetu ministra zdrowia przez Krajowe
Centrum ds. AIDS. Osoba seropozytywna, która jest właściwie leczona, może – zgodnie z
polskim prawem – wykonywać każdy zawód. Zakażona kobieta może urodzić zdrowe
dziecko, pod warunkiem że w czasie ciąży będzie pod opieką lekarza specjalisty. Niewiedza
natomiast jest groźna dla samego zakażonego i jego partnerów. Niestety szacuje się, że ponad
połowa z 25-35 tys. osób żyjących z HIV w Polsce nie wie o swoim zakażeniu.6.
Górny Śląsk
„Goniec Górnośląski” przypomina o trwającej kampanii „Zrób test na HIV”,
przedstawia jej cele i adresatów, podaje jednocześnie dane świadczące o tym, że choć
epidemię AIDS udało się zahamować, to wciąż jest to choroba groźna, która wymaga działań
profilaktycznych i ogromnych nakładów finansowych. Na Śląsku 29 września testy można
było wykonać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie przy ul.
Kazimierza Wielkiego. Oprócz wykonania testu można było bezpłatnie skorzystać z porady
specjalisty. Akcję zorganizowało Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota”.
Każdego dnia na świecie ponad 7 tysięcy osób zakaża się HIV, a ok. 5 tys. umiera z
powodu AIDS. W naszym kraju tymczasem wykrywa się 800 zakażeń rocznie.7
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O konkursie jeszcze słów kilka
Zainteresowanie konkursem Pozytywnie Otwarci, który odbywa się pod patronatem
Krajowego Centrum ds. AIDS, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz redakcji
Służby Zdrowia i wydawnictwa Termedia, jest ogromne. Na konkurs wpłynęło ponad 60
projektów. Autorzy najciekawszych z nich dostaną od sponsora (Gilead Sciences) granty na
wdrożenie ich w życie.
W kapitule konkursu zasiedli lekarze, socjologowie, pedagodzy, przedstawiciele
mediów i świata sztuki. 4 października wybrali oni najlepsze projekty z obszarów
profilaktyki, diagnostyki i aktywizowania ludzi żyjących z HIV.
Nagrody w konkursie Pozytywnie Otwarci zostaną wręczone podczas warszawskiej
konferencji organizowanej, jak co roku, 1 grudnia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.
Będzie to zapewne okazja do wymiany poglądów i doświadczeń przez pacjentów, lekarzy
oraz przedstawicieli instytucji na co dzień zajmujących się walką z HIV.8.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie we wrześniu 2011 roku
1. Barczewski Andrzej. Rozmowy o seksie. Express Ilustrowany z dnia 21.09.2011r.
2. Będzie szczepionka na HIV? Gazeta Wyborcza z dnia 29.09.2011r.
3. Drug update. Pharmaceutical Representative z dnia 01.09.2011r.
4. Fedorowicz Małgorzata. W Opolu będą leczyć zakażonych wirusem HIV. Nowa Trybuna
Opolska z dnia 24.09.2011r.
5. Gajewska Zuzanna. Za darmo tylko w Olsztynie. Dziennik Elbląski z dnia 15.09.2011r.
6. Gładysz Andrzej. HIV/AIDS - walczymy z mitami. Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek) z dnia
29.09.2011r.
7. HIV pokonany. Samo Zdrowie z dnia 01.09.2011r.
8. Kobosz Tomasz. Nowa opcja terapeutyczna dla chorych na MMN. Służba Zdrowia z dnia
19.09.2011r.
9. Kobosz Tomasz. Siła inhibitorów proteazy. Służba Zdrowia z dnia 19.09.2011r.
10. Krótko o wirusie. Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek) z dnia 29.09.2011r.
11. Moskal Wojciech. Będzie szczepionka na HIV? Gazeta Wyborcza z dnia 29.09.2011r.
12. Nadchodzi czas mutantów. Przekrój z dnia 19.09.2011r.
8

Pozytywnie Otwarci – profilaktyka i edukacja. Rzeczpospolita (Dodatek) z dnia 29.09.2011r.

7

13. Pozytywnie otwarci – profilaktyka i edukacja. Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek) z dnia
29.09.2011r.
14. Sprawdź, czy nie jesteś zakażony. Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek) z dnia 29.09.2011r.
15. Stanek Edyta. Zaraziłam córkę HIV! Fakt z dnia 19.09.2011r.
16. Święcące koty w walce z AIDS. Polska (dodatek: The Times) z dnia 16.09.2011r.
17. Święcące koty w walce z AIDS. Polska – Dziennik Łódzki (dodatek: Na Zdrowie) z dnia
24.09.2011r.
18. Wapner Jessica. Cel – proteaza. Świat Nauki z dnia 01.09.2011r.
19. Wróblewski Andrzej Kajetan. Noblista bez doktoratu. Wiedza i Życie z dnia 01.09.2011r.
20. Zbadaj HIV. Zdrowie z dnia 01.09.2011r.
21. Zrób test na HIV. Goniec Górnośląski z dnia 29.09.2011r.

8

