Raport nr 9/2012 dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które
ukazały się w prasie we wrześniu 2012 roku.
WPROWADZENIE
We wrześniu w trzynastu tytułach dzienników i czasopism ukazało się 15 publikacji
związanych z problematyką HIV/AIDS. Tylko dwa miesięczniki – „Służba Zdrowia” i „21
Wiek” – drukowały po dwa artykuły dotyczące tej tematyki, pozostałe 11 tytułów po jednej
informacji z tego zakresu.
W „Służbie Zdrowia” zamieszczono wywiady z dwiema kobietami, których życie
zawodowe na co dzień związane jest z wieloma aspektami HIV/AIDS. Jedną z nich jest Anna
Marzec- Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Druga rozmówczyni to
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.
We wrześniowym numerze „Świata Nauki” znajduje się publikacja autorstwa
profesora Bruce’a Walkera pracującego nad wyjaśnieniem fenomenu mechanizmu działania
układu odpornościowego nielicznej grupy osób zakażonych HIV (tzw. ”odpornych elitarnie”).
Inny miesięcznik („21 Wiek”) drukuje artykuł przedstawiający historię HIV, jego
odkrywców, mechanizm działania wirusa i konsekwencje zakażenia dla organizmu.
„Pharamceutical

Representative”

informuje

o

badaniach

nad

nowymi

lekami

antyretrowirusowymi, jakie prowadzi firma Merck/MSD.
Publikacje, które ukazały się w wyżej wymienionych miesięcznikach dotyczyły
medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS. Lokalne dzienniki natomiast relacjonowały
głównie działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz inicjatywy pomocowe na rzecz
osób żyjących z HIV, podejmowane w różnych rejonach kraju.
ASPEKTY MEDYCZNE
HIV/AIDS – kilka dat z historii
Świat po raz pierwszy usłyszał o AIDS 5 czerwca 1981 r. od amerykańskiego lekarza
Michaela Gottlieba. Opisał on przypadki swoich dwóch pacjentów, którzy z podobnymi
objawami zgłosili się do jego gabinetu. Obu chorych łączyło m.in. to, że prowadzili swobodne
życie seksualne i często zmieniali partnerów. Gottlieb podejrzwał, że występują u nich
symptomy choroby przenoszonej drogą płciową. Jego hipotezę potwierdzili inni lekarze,
którzy również mieli pacjentów z analogicznymi objawami. Początkowo nazwali ją
„zapaleniem płuc homoseksualistów”. Niedługo potem podobne objawy stwierdzono u osób,
które dożylnie przyjmowały narkotyki. Byli wśród nich także mężczyźni heteroseksualni
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i kobiety. Obaliło to teorię, że choroba atakuje tylko osoby praktykujące stosunki
homoseksualne.
W 1981 r. na nową chorobę cierpiało już ok. 1 mln osób, a ponieważ bardzo szybko
się rozprzestrzeniała, badacze starali się zidentyfikować jej źródło. Udało im się to w 1983
roku. Odkrycia dokonały dwa niezależne od siebie zespoły naukowe – dr Roberta Gallo
w USA i dr Luca Montagniera we Francji. Wyizolowane przez nich odmiany wirusa, nazwane
przez Francuzów LAV, a przez Amerykanów HTLV- III, były identyczne. W 1986 r.
Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów nadał im wspólne miano HIV-1. W 2008 r.
za to odkrycie Luc Montagnier wraz z Françoise Barre –Sinoussi otrzymali Nagrodę Nobla.
Pochodzenie ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) jest wciąż niejasne.
Pewne jest jego pokrewieństwo z wirusem występującym u małp (SIV). Prawdopodobnie w
latach 50. XX wieku przedostał się on z dżungli do miast. Infekcja rozprzestrzeniła się
z Afryki na Karaiby, następnie do USA, a z biegiem czasu zawędrowała też do Europy.
Obecnie najwięcej zakażonych żyje w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie co 20 sekund na AIDS
umiera 1 pacjent, a także w Rosji i krajach Ameryki Południowej.
Gdy w 1981 r. Gottlieb po raz pierwszy opisał AIDS, choroba od wielu lat zbierała
żniwo w Afryce. Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza zachowana próbka tkanki ludzkiej
dotkniętej AIDS. Specjaliści datują ją na 1959 r. Jednak według ekspertów z Uniwersytetu
Arizony pierwsze zachorowania mogły pojawić się już w 1900 r. Badania prof. M. Worobeya
wskazują, że do przejścia niebezpiecznego wirusa z szympansów na ludzi doszło
najprawdopodobniej na terenie południowo-wschodniego Kamerunu.
HIV należy obecnie do najlepiej zbadanych i poznanych wirusów, mimo to do tej pory
nie wynaleziono skutecznej szczepionki. HIV jest wciąż niebezpieczny, ponieważ
charakteryzuje się dużą zmiennością, bardzo szybko się namnaża w komórkach układu
immunologicznego, potem niszczy je, i atakuje kolejne. Dziś znane są dwa jego typy: HIV-1
i HIV-2, ale nie wiadomo, czy nie grożą nam jego nowe odmiany. Ostatnio bowiem badacze
odkryli nową odmianę HIV u 60-letniej paryżanki pochodzącej z Kamerunu. Biolodzy
z Uniwersytetu Arizony w Tuscon zwrócili uwagę na to, że kobieta ta zakaziła się już
w 2004r., ale symptomy choroby nie pojawiły się u niej przez wiele lat. Odkrycie nieznanego
wariantu genu dowodzi, że ludzki wirus upośledzenia odporności podlega ciągłym
modyfikacjom, między innymi dlatego tak trudno go ujarzmić i znaleźć na niego skuteczne
lekarstwo1.
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Odporni na HIV
Nieliczna grupa zakażonych HIV nie potrzebuje leków, ponieważ ich układ
odpornościowy utrzymuje infekcję pod kontrolą. Wyjaśnienie tego fenomenu pomoże
opracować skuteczniejsze leki, a może nawet szczepionkę przeciw HIV – twierdzi prof. Bruce
Walker, który wraz ze swoimi kolegami z Harvard Medical School próbuje rozwikłać tę
tajemnicę. Naukowcy są przekonani, że sekret „wyjątkowych” kryje się w niepowtarzalnym
działaniu ich układu odpornościowego. O pracy nad tym fenomenem ludzkiego organizmu
i jej wynikach uczony pisze w publikacji „Odporni na HIV” zamieszczonej we wrześniowym
numerze „Świata Nauki”.
Profesor Bruce Walker w 1995 r. po raz pierwszy w swojej praktyce lekarskiej (od
1981 r. zajmował się zakażonymi HIV i chorymi na AIDS) spotkał człowieka, którego
organizm najwyraźniej od 15 lat sam kontrolował zakażenie HIV. Pacjent nie przyjmował w
tym czasie żadnych leków antyretrowirusowych. Wkrótce okazało się, że nie był on
wyjątkiem. Od początku lat dziewięćdziesiątych badacze z USA, Włoch i Francji również
spotykali osoby wykazujące podobnie niezwykłą odporność i próbowali wyjaśnić jej
przyczyny. Generalnie rzecz biorąc, można podzielić ich na dwie grupy: „odpornych
długoterminowo” (long-termnonprogressos), których organizmy przez wiele lat skutecznie
walczą z infekcją, ale ostatecznie jej ulegają, oraz mniej liczną grupę „odpornych
elitarnie”(ellite HIV controlles), u których nie dochodzi do rozwoju AIDS, nawet jeśli
zakażeni nie przyjmują żadnych leków przeciw HIV. We krwi tych drugich utrzymuje się
bardzo niski, a czasem niemal niewykrywalny, poziom wirusa. Uczony mówi, że zrozumienie
mechanizmu, który to umożliwia, pomogłoby w znalezieniu skutecznej szczepionki lub
terapii nieuderzającej bezpośrednio w wirusa, ale wzmacniającej układ odpornościowy
pacjenta.
Zespół profesora Walkera podczas długoletnich badań próbował odpowiedzieć na
pytanie, jak to się dzieje, że organizmy pacjentów odpornych elitarnie są w ciągłej
defensywie, a ich układ odpornościowy sam, bez żadnych dodatkowych terapii, utrzymuje
infekcję pod kontrolą, nie pozwalając jej się rozwijać.
Większość ludzi jest podatna na rozwój AIDS, ale układ odpornościowy nielicznych
ma nadzwyczajne zdolności do rozpoznawania i niszczenia zainfekowanych komórek, co
pozwala ograniczyć poziom HIV w organizmie. Mechanizm ten autor przedstawia
następująco: na początku komórki odpornościowe patrolujące organizm (np. makrofagi)
atakują komórki zainfekowane przez HIV i wytwarzające białka wirusowe. Zwykle zakażenie
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HIV prowadzi do długotrwałej i intensywnej walki między wirusem a układem
odpornościowym, który początkowo nieźle sobie radzi, ale z upływem lat coraz wyraźniej
ulega „najeźdźcy” – HIV. Osoby odporne elitarnie mają niemal takie same reakcje
immunologiczne jak wszyscy – są one tylko skuteczniejsze. Ta „nadgorliwość” jest
zbawienna dla reszty układu odpornościowego.
Nad zrozumieniem fenomenu działania układu immunologicznego odpornych elitarnie
i pozostałych osób zakażonych HIV zespół profesora Walkera pracował wiele lat. Dopiero
w 2009 r. udało się uzyskać wstępne wyniki. Po wieloletnich badaniach okazało się, że
kluczowym dla trwałego kontrolowania infekcji HIV jest jedno białko - HLA2.
Wiadomości z rynku farmaceutycznego
Firma Merck/MSD podpisała dwie umowy licencyjne dotyczące, będących w fazie
rozwoju, potencjalnych leków przeciw HIV. Ponadto firma ogłosiła plany rozpoczęcia
badania Fazy II własnego nienukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
nowej generacji, MK – 1439.
Merck/MSD zawarła porozumienie z Chimerix Inc. dotyczące związku CMX157,
doustnego nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy będącego obecnie w Fazie I
badań klinicznych. Zgodnie z umową Merck/MSD otrzyma wyłączną globalną licencję
i będzie odpowiedzialna za rozwój i komercjalizację CMX157.
Niezależnie Merck/MSD zawarła umowę z japońską firmą Yamasa Corporation na
rozwój EFdA – nowoczesnego, nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy, który
znajduje się w fazie badań przedklinicznych i wykazał się aktywnością przeciw opornym
szczepom HIV. W wyniku umowy Merck zobowiązała się do płatności z góry oraz
przyszłych płatności uzależnionych od kroków milowych, w zamian za globalną licencję na
wyłączność. 3
Nowa choroba podobna do AIDS
Naukowcy z USA zidentyfikowali nową chorobę (jej przypadki zaobserwowano
również w Tajlandii, na Tajwanie oraz w Wietnamie. Nowe schorzenie prowadzące do
dużego spadku odporności występuje jedynie u osób powyżej 50. roku życia. Organizm
chorego nie jest w stanie bronić się przed bakteriami, wirusami i grzybami, i nawet
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antybiotyki nie są skuteczne w terapii. Na szczęście, choć objawy przypominają zakażenie
HIV, nie istnieje ryzyko przeniesienia tej choroby z jednej osoby na drugą.4
ASPEKTY SPOŁECZNE
Świadomość społeczna o HIV/AIDS wciąż stereotypowa
W miesięczniku „Służba Zdrowia” ukazał się wywiad z Magdaleną AnkiersztejnBartczak, prezesem zarządu Fundacji Edukacji Społecznej, która ocenia stan wiedzy
polskiego społeczeństwa na temat HIV/AIDS i jego stosunek do problemu. Przeciętny Polak
myśli, że temat ten jest mu znany, ale jednocześnie jego nie dotyczy. Prowadzi się zbyt mało
działań profilaktycznych.. Mimo że znane są drogi zakażenia i możliwości przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się HIV, coraz więcej osób, szczególnie młodych, zakaża się. Dominującą
drogą przenoszenia HIV są kontakty seksualne, a najwięcej zakażonych jest w wieku między
20. a 29. rokiem życia. Zakażają się osoby, które urodziły się już w dobie HIV i powinny
wiedzieć, jak ustrzec się przed wirusem.
Polacy tylko pozornie są oswojeni z tematem HIV/AIDS, ale niestety nie przekłada się
to na postawę wobec osób seropozytywnych – mówi Magdalenia Ankiersztejn–Bartczak.
Obserwuje się niekorzystne zmiany w stosunku badanych do osób żyjących z HIV/AIDS.
Wciąż spotykają się one ze stygmatyzacją i dyskryminacją w pracy, szkole, czy w służbie
zdrowia. Chcąc tego uniknąć osoby seropozytywne nie przyznają się do zakażenia - nawet
najbliższym.
Wciąż mamy do czynienia ze stereotypami dotyczącymi HIV/AIDS. Uważa się, że
osoba z HIV to osoba z marginesu albo taka, która miała liczne kontakty seksualne. Nie
bierze się pod uwagę, że HIV dotyczy również osób z wyższym wykształceniem czy żyjących
w związkach małżeńskich - twierdzi pani prezes.5

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Zajęcia z edukacji seksualnej
W Łodzi od października do grudnia odbędą się dla chętnych gimnazjalistów zajęcia
z edukacji

seksualnej.

W

programie

przewidziane

są

warsztaty z

psychologami

i seksuologami. Zajęcia te poprowadzi wyłoniona w ramach konkursu Łódzka Fundacja
Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Miasto wyda 36 tys. złotych na cykl 10 warsztatów dla 28
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grup nastolatków. Wezmą w nich udział wyłącznie ci młodzi ludzie, których rodzice wyrażą
zgodę. Dla wszystkich dostępny będzie e-mailowy punkt konsultacyjny.
Według informacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, w ostatnich latach
notowano u gimnazjalistek 13 – 15 ciąż rocznie. W 2011 r. w Łodzi zarejestrowano 17
nowych zakażeń HIV i 12 przypadków zachorowań na AIDS – podaje Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna. 6
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Na Podlasiu uruchomiono punkt pomocy psychologicznej dla żyjących z HIV
W Białymstoku ruszył punkt pomocy psychologicznej dla osób żyjących z HIV/AIDS.
Dzięki temu Podlasianie zakażeni HIV i ich rodziny mogą liczyć na fachową, bezpłatną
pomoc psychologa. Punkt czynny będzie raz w tygodniu, w czwartki, w Klinice Chorób
Zakaźnych i Hepatologii UM na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na
Dojlidach. Klinika ma obecnie pod swoją opieką ok. 360 chorych żyjących z HIV. Obecność
psychologa w klinice możliwa jest dzięki współpracy z białostockim Stowarzyszeniem Faros,
które otrzymało na ten cel grant w ramach konkursu „Pozytywnie Otwarci” zorganizowanego
przez firmę Gilead Sciences.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny liczba nowo rozpoznanych zakażeń HIV zarejestrowanych do końca grudnia 2011
w Polsce wyniosła 969. W woj. podlaskim zanotowano 20 nowych zakażeń. W 2011 r. na
Podlasiu 11 osób zachorowało na AIDS, a trzy zmarły7.
Trójmiejskie organizacje zapobiegają i pomagają leczyć
W Trójmieście działa szereg instytucji, które pomagają m.in. osobom uzależnionym,
zakażonym HIV i ich rodzinom, a także edukują społeczeństwo, szczególnie młodzież,
w zakresie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami. Najwięcej z nich działa na
polu profilaktyki uzależnień, które często stają się przyczyną nie tylko osobistych dramatów,
ale także konfliktów z prawem i otoczeniem. Uzależnienia doprowadzają też do ryzykownych
zachowań, także seksualnych.
Wśród tych instytucji i organizacji jest Stowarzyszenie Monar. Pomaga ono przede
wszystkim osobom uzależnionym od narkotyków (wśród których są osoby zakażone HIV)
i ich rodzinom. Pracownicy Monaru uczą, jak wyjść z nałogu, jak współistnieć
6
7

Lekcje o seksie od października”Express Ilustrowany” z dnia 20.09.2012 r.
Psycholog pomoże chorym, „Gazeta Współczesna” z dnia 10.09.2012 r.

6

w społeczeństwie i jak poradzić sobie z bezdomnością. Stowarzyszenie organizuje także
programy profilaktyczne oraz informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym
wieku, promując życie wolne od środków odurzających8.
Pomoc dla więźniów zakażonych HIV
Wszyscy zakażeni HIV odbywający karę pozbawienia wolności mają dostęp do
leczenia antyretrowirusowego. Od 10 lat w zakładach karnych realizowany jest – w oparciu o
umowę

z

Krajowym

Centrum

ds.

AIDS

–

ogólnopolski

program

leczenia

antyretrowirusowego finansowany ze środków Ministra Zdrowia. Obecnie objętych jest nim
ponad 200 więźniów. Z obserwacji lekarzy prowadzących leczenie (specjalistów pracujących
poza więzieniem) wynika, że leczenie jest często bardziej efektywne niż w przypadku
zakażonych przebywających na wolności. Wynika to z faktu, że osoby żyjące z HIV
przyjmują leki antyretrowirusowe bardzo systematycznie. Na wolności pacjent może
z różnych względów przerwać leczenie, a w przypadku tej terapii konsekwencja i ciągłość
decydują o sukcesie9.
Fundacja Edukacji Społecznej dla żyjących z HIV/AIDS
Fundacja Edukacji Społecznej (FES) objęła patronatem stronę internetową
www.leczhiv.pl, która jest cennym źródłem informacji dla osób zakażonych. Dostęp do
specjalistów pomaga im anonimowo zadać pytanie prawnikowi, psychologowi i edukatorowi.
Pytania dotyczą głównie życia z HIV i leczenia.
FES prowadzi również Centrum Wsparcia i Pozytywnej Integracji, gdzie osoby
seropozytywne mogą przyjść na bezpłatne konsultacje z edukatorem seksualnym,
pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, lekarzem chorób zakaźnych. Mogą brać
udział w warsztatach umiejętności społecznych. Fundacja koordynuje też międzynarodowy
program SHE (Strong HIV Positive Empowered Women, czyli silne, HIV-dodatnie,
świadome swoich praw kobiety) oraz prowadzi Pozytywne Warsztaty. W trakcie warsztatów
przekazywana jest wiedza medyczna, ale stanowią one przede wszystkim okazję do wymiany
doświadczeń i poznania innych seropozytywnych osób, które nauczyły się żyć z HIV. Praca
z psychologiem i edukatorami pozwala pozytywnie spojrzeć na życie z wirusem10.
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POLITYKA PAŃSTWA
Krajowe Centrum ds. AIDS – koordynator realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, w rozmowie
z Marcinem Wełnickim, poruszając różne zagadnienia związane z HIV/AIDS, wymienia
najważniejsze cele Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na lata 2012-2016 i zwraca uwagę na najbardziej istotne potrzeby w polityce wobec
HIV/AIDS.
Krajowy Program – mówi pani dyrektor – jest dokumentem opracowanym przez wielu
specjalistów zajmujących się problematyką HIV/AIDS, reprezentujących różne środowiska,
w tym osoby żyjące z wirusem. Program ma dwa główne kierunki. Pierwszy to działania
profilaktyczne, w ramach których uwaga skupiona jest na edukacji społecznej, rozwijaniu
punktów konsultacyjno-diagnostycznych i szkoleniach różnych grup zawodowych. Drugim
kierunkiem programu jest leczenie, opieka i wsparcie, a przede wszystkim dostępność terapii
antyretrowirusowej. Minister zdrowia finansuje program leczenia antyretrowirusowego jako
jeden z priorytetowych programów polityki zdrowotnej. Nakłady na ten rok to ok. 220 mln
złotych, a w przyszłym prawdopodobne na ten cel będzie potrzeba co najmniej 270 mln.
W harmonogramie Krajowego Programu wyszczególniono także szereg innych
organizacji i instytucji, które powinny włączać się w proces współfinansowania
Programu. Chodzi przed wszystkim o struktury samorządowe, których zaangażowanie w
różnych rejonach kraju jest wciąż dalekie od zadawalającego - dodaje Anna MarzecBogusławska.
Dla Krajowego Centrum ds. AIDS rok 2012 jest szczególny, ponieważ Polska pełni
funkcję przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS (program ONZ do
walki z AIDS). Priorytetem działań Centrum jest zwrócenie uwagi na to, co dzieje się
w Europie Środkowo–Wschodniej – podkreśla pani dyrektor. W ciągu ostatnich 10 lat liczba
zakażeń w tym rejonie potroiła się, a wskaźnik dostępności leczenia jest bardzo niski. Tylko
ok. 23% pacjentów otrzymuje leczenie, podczas gdy na świecie wskaźnik ten wynosi 46-47
%11.

11

Marcin Wełnicki, Każdy może być zakażony, „Służba Zdrowia” z dnia 01.09.2012 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie we wrześniu 2012 roku
1. Co oznaczają te wszystkie symbole? Fakt ( dodatek: Poradnik Medyczny) z dnia 24.09.2012 r.
2. Fiedorowicz Agnieszka. Więzień też pacjent. Przekrój z dnia 17.09.2012 r.
3. Koton- Czarnecka Marta. Pierwsza tabletka minimalizująca ryzyko zakażenia wirusem HIV.
Puls Medycyny z dnia 01.09.2012 r.
4. Lekcje o seksie od października. Express Ilustrowany z dnia 20.09.2012 r.
5. Otlewski Eryk. Po poradę i fachową pomoc. Polska- Dziennik Bałtycki (Dodatek) z dnia
27.09.2012 r.
6. Penis z ludzka twarzą i antylubrykanty dla większej przyjemności. 21 Wiek z dnia 01.09.2012 r.
7. Piaseczny Jan. Wojna z obcymi pod Akropolem. Przegląd z dnia 11.09.2012 r.
8. Psycholog pomoże chorym. Gazeta Współczesna z dnia 10.09.2012 r.
9. Tkacz- Nowakowska Katarzyna. AIDS: czy grożą nam nowe odmiany wirusa? 21 Wiek z dnia
01.09.2012 r.
10. 3 newsy medyczne. Na Żywo z dnia 13.09.2012 r.
11. Walker Bruce. Odporni na HIV. Świat Nauki z dnia 01.09.2012 r.
12. Wełnicki Marcin. Każdy może być zakażony. Służba Zdrowia z dnia 01.09.2012 r.
13. Wełnicki Marcin. Świadomość na temat HIV/AIDS wciąż stereotypowa. Służba Zdrowia z dnia
01.09.2012 r.
14. Wojna z obcymi pod Akropolem. Super Nowości z dnia 11.09.2012 r.
15. Z Branży. GlaxoSmithKline dopięła swego. Pharamceutical Representative z dnia
01.09.2012 r.
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