Raport nr 11/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w listopadzie 2012 roku.

WPROWADZENIE
W listopadzie w 10 tytułach gazet i czasopism ukazało się 12 publikacji związanych
z HIV/AIDS. Tylko dwa tytuły (Gazeta Wyborcza, Angora) zawierały po dwie publikacje
dotyczące tej problematyki, pozostałe po jednej. W omawianej prasie dominowała głównie
tematyka medyczna (nowe odkrycia w badaniach nad HIV, znaczenie relacji pacjent – lekarz
w terapii antyretrowirusowej, nowy test na HIV). Przed zbliżającym się Światowym Dniem
AIDS ogłoszono najnowszy raport UNAIDS, który przedstawiony został w Gazecie
Wyborczej. Dziennikarze zwrócili także uwagę na wciąż niezadowalający stan wiedzy
Polaków na temat HIV/AIDS oraz na wzrost liczby osób testujących się w kierunku HIV.

EPIDEMIOLOGIA
Raport UNAIDS
Najnowszy raport UNAIDS (Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. HIV i AIDS) ogłoszony 20 listopada br. daje powody do optymizmu, choć bez wątpienia –
jak mówią autorzy - jest jeszcze wiele do zrobienia.
Przede wszystkim odnotowano ponad 50-procentowy spadek liczby nowych zakażeń
HIV w 25 krajach o niskich i średnich dochodach. Ponad połowa z nich to kraje Afryki
Subsaharyjskiej, czyli regiony dotknięte HIV w największym stopniu. W niektórych krajach,
gdzie obserwuje się najwyższy poziom zakażeń HIV, w porównaniu z rokiem 2001 udało się
zredukować liczbę nowych zakażeń: w Malawi o 73 proc., w Botswanie o 71 proc., 58 proc.
w Zambii oraz o 41 proc. w Afryce Południowej i Suazi. W Afryce Subsaharyjskiej
w ostatnich sześciu latach o jedną trzecią zmniejszyła się liczba zgonów z powodu AIDS.
Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat do prawie 60 proc. wzrosła tam liczba osób mających
dostęp do nowoczesnej terapii antyretrowirusowej.
Autorzy raportu podkreślają, że największym sukcesem ostatnich lat w walce z HIV
jest wyraźny spadek liczby nowych zakażeń wśród dzieci. W ostatnich dwóch latach
zanotowano spadek o 23 proc. Od roku 2009 do roku 2011 liczba dzieci nowo zakażonych
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HIV w sześciu krajach: Burundi, Kenii, Namibii, Afryce Południowej, Togo oraz Zambii
spadła co najmniej o 40 proc.
Kolejna dobra wiadomość wynikająca z raportu jest taka, że w roku 2011 odnotowano
ponad pół miliona mniej zgonów z powodu AIDS niż w roku 2005.
Eksperci UNAIDS zwracają też uwagę na fakt, że mimo iż 6 mln 800 tys. osób spełnia
kryteria włączenia do terapii antyretrowirusowej, nie mają do niej dostępu. Kolejne 4 mln par,
gdzie jeden z partnerów żyje z HIV, mogłyby odnieść korzyść z leczenia, czyli uchronić
partnera przed zakażeniem. Aż połowa z 34 mln osób żyjących z HIV nie jest świadoma
swego zakażenia.
Dramatycznie wygląda sytuacja w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Pomiędzy
rokiem 2001 a 2011 szacunkowa liczba zakażonych HIV w tych regionach wzrosła z 970 tys.
do 1 mln 400 tys., a nowych zakażeń i zgonów wciąż przybywa.
W Polsce zdiagnozowanych jest nieco ponad 16 tys. przypadków zakażeń HIV.
Szacuje się, że rzeczywista liczba zakażonych jest dużo wyższa - prawdopodobnie w naszym
kraju z HIV żyje 30 - 35 tys. osób1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowe odkrycie – genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste niszczą HIV
Już od 30 lat naukowcy zastanawiają się, jak poradzić sobie z HIV. Nieustannie
szukają nowych sposobów na wyeliminowanie wirusa. Do tej pory nie znaleźli skutecznego
leku, który potrafiłby całkowicie go zniszczyć w organizmie człowieka. Dostępne leki hamują
jedynie namnażanie się HIV i opóźniają wystąpienie pełnoobjawowego AIDS. Naukowcy
jednak wciąż szukają leku mobilizującego organizm ludzki do walki z HIV.
Badaczom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles udało się wyhodować
w laboratorium komórki odpornościowe – limfocyty T, które z sukcesem umieścili
bezpośrednio w żywej tkance. Od dawna wiadomo, że HIV bardzo łatwo wprowadza w błąd
układ odpornościowy. Gdyby więc komórki T nie były wystarczająco czujne, mogłyby przez
pomyłkę zaatakować komórki organizmu, którego powinny bronić. Odróżnianie wroga od
przyjaciela trwa jednak bardzo długo, przez co obrona organizmu przed intruzem po prostu
zawodzi. Najlepszymi wykrywaczami HIV są komórki CD4 i CD8. Immunogenetycy
postanowili wspomóc odporność w laboratorium. Wyhodowali komórki macierzyste, które
wzbogacili, dodając do nich geny CD4 i CD8. Zespół kierowany przez Scota Kitchena
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przeprowadził serie testów, aby ustalić, jak sprawdza się wyhodowany układ odpornościowy.
W krwi pobranej z żył (tzw. krew obwodowa) oraz osoczu liczba limfocytów T wzrosła,
natomiast HIV stopniowo znikał.
Na ogłoszenie pełnego sukcesu badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego
trzeba jednak poczekać. Myszy, które wykorzystano w doświadczeniu, posiadają wprawdzie
zmodyfikowany ludzki układ odpornościowy, nie działa on jednak tak samo jak u ludzi.
U myszy HIV wydaje się namnażać wolniej niż u człowieka.
Kierujący zespołem Kitchen jest przekonany, że przeprowadzony eksperyment „to
pierwszy krok w rozwoju bardziej agresywnej metody, która ostatecznie naprawi
niedoskonałości w reakcji ludzkich komórek T”. Wydaje się, że wówczas dzielił nas będzie
tylko krok do pokonania wirusa 2.
Przeciwciała anty HIV w krowim mleku
Naukowcom z Melbourne we współpracy z firmą biotechnologiczną Immuron udało
się uzyskać w krowim mleku przeciwciała przeciwko HIV. W tym celu białko wirusa
wstrzyknięto ciężarnej krowie, a po urodzeniu przez nią cielaka zbadano pierwsze mleko, tzw.
siarę, jakie wyprodukowała. Siara bogata jest w różne przeciwciała, w tym przypadku także
przeciwciała przeciw HIV, które łącząc się z wirusem chronią komórki ludzkie przed
zakażeniem. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie takich przeciwciał w postaci kremu do
stosowania przez kobiety przed i po zbliżeniu w celu ochrony przed zakażeniem HIV.
Projekt ten wygrał w australijskim, rządowym konkursie „Fresh Science”
organizowanym dla młodych naukowców3.
„Tani” test na HIV
Naukowcy z Imperial College London opracowali tani test do wykrywania nawet
najmniejszego stężenia HIV. Nowy czujnik wykrywa we krwi jedno z białek znajdujących się
na powierzchni HIV. Obecność cząstek wirusa w surowicy powoduje, że nanocząsteczki złota
skupiają się w nieregularny układ, który zmienia kolor surowicy na niebieski. Negatywny
wynik powoduje odseparowanie się nanocząsteczek od siebie, przez co roztwór staje się
czerwony. Tak prosty sposób wizualizacji diagnozy i cena, która - zdaniem badaczy – będzie
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w rozpowszechnieniu diagnostyki HIV w biedniejszych częściach świata4.
Relacje pacjent – lekarz i ich znaczenie w terapii antyretrowirusowej
W ostatnich latach coraz częściej poruszanym tematem stała się współpraca pacjenta
i lekarza. Ważna jest ona szczególnie w leczeniu chorób przewlekłych. Warunkiem
skutecznego leczenia takich chorób jest nie tylko odpowiednie merytoryczne przygotowanie
lekarza, ale również czynny udział pacjenta w procesie terapeutycznym. Do chorób
przewlekłych zalicza się także zakażenie HIV.
Obecnie uważa się, że terapia każdej choroby przewlekłej jest procesem złożonym
i kształtowanym w dużej mierze przez wzajemne relacje pacjenta i lekarza. Całość relacji
pacjent – lekarz określa się terminem concordance, oznaczającym zgodność, harmonię,
współgranie wszystkich elementów, począwszy od wystawienia recepty na konkretny lek,
a na wszystkich działaniach motywujących chorego do rozpoczęcia i utrzymania terapii
kończąc. W przypadku chorób przewlekłych, w tym również zakażenia HIV, jest to
niezmiernie ważne. Warunkiem uzyskania założonych celów terapeutycznych, poza
odpowiednią motywacją oraz edukacją chorego, jest także maksymalne uproszczenie
schematu stosowanej terapii.
Według badań Hoddera i współpracowników w przypadku terapii zakażeń HIV 94%
pacjentów przyjmujących leki antyretrowirusowe zgłasza potrzebę uproszczenia schematu
terapii. Najczęściej są to bowiem młodzi, aktywni zawodowo dorośli, dla których reżim
przyjmowania kilku leków o stałych porach dniach, w istotny sposób pogarsza jakość życia.
Jednocześnie badania Nachega i współpracowników wskazują, iż poprawa przestrzegania
zaleceń o każde 10% zwiększa szansę na uzyskanie długotrwałej supresji wirusa o 10%.
Bangsberg i współpracownicy dowodzą z kolei, że zmniejszenie stopnia przestrzegania
zaleceń o 10% wiąże się ze wzrostem ryzyka progresji zakażenia do AIDS o 28%.
Jedną z metod w istotny sposób zwiększających adherencję w przypadku terapii
antyretrowirusowej jest stosowanie leków skojarzonych. Takie postępowanie zalecane jest
zarówno przez European AIDS Clinical Society, jak i Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS.
Obecnie preferowanym schematem terapii ARV jest stosowanie raz dziennie leku
zawierającego 2 nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy.
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Przyszłością medycyny jest maksymalne uproszczenie schematu leczenia chorób
przewlekłych, aby przyjmując jak najmniejszą liczbę tabletek można było uzyskać jak
najlepsze efekty, 5.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Polacy niewiele wiedzą na temat HIV/AIDS
Wiedza w naszym kraju na temat HIV/AIDS jest wciąż niewystarczająca. Z badań nad
seksualnością Polaków przeprowadzonych przez prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że aż
80 proc. badanych twierdzi, że HIV zakazić się można, dotykając osoby chorej na AIDS.
Prawie tyle samo osób (75 proc.) uważa, że możliwe jest to podczas wspólnie spożywanych
posiłków z osobami chorymi, a 51 proc. jest przekonanych, że do zakażenia może dojść na
skutek korzystania z publicznych toalet. 59 proc. respondentów wciąż sądzi, że przed
zakażeniem ochronią się, unikając ukąszenia komara. Z drugiej strony 83 proc. wie, że
dobrym sposobem na uniknięcie zakażenia jest wierność jednemu partnerowi, a 89 proc., że
przed zakażeniem chroni prezerwatywa6.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Poznań - coraz więcej testów w kierunku HIV
Hanna Olzacka, psychoterapeutka z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy
ul. Szwajcarskiej w Poznaniu twierdzi, że coraz większy wpływ na zwiększenie liczby
wykonywanych testów na HIV mają media. Po ukazaniu się w „Wysokich Obcasach”
reportażu o kobietach żyjących z HIV, do punktu zgłosiło się więcej kobiet, które chciały
zrobić test. Podobnie było po jednym z odcinków „Klanu”, w którym o zakażeniu dowiedział
się jeden z głównych bohaterów. Do punktu w Poznaniu przychodzi też coraz więcej par,
które niedawno się poznały, chcą być ze sobą i chcą zrobić test. To zapewne są pozytywne
strony przekazu z mediów. Ale są też zupełnie absurdalne – mówi terapeutka. W internecie
np. można przeczytać, „że jak ktoś się naprawdę zakocha, to się nigdy nie zakazi HIV”.
Niestety, ludzie w to wierzą.
W październiku w poznańskim punkcie w kierunku HIV przetestowało się 100 osób. PKD
przy ul. Szwajcarskiej 3 dodatkowo uruchomiło dyżury w sobotę, bo coraz więcej
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mieszkańców miasta chciało wykonać taki test. Do tej pory punkt czynny był w poniedziałki
i czwartki.
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby
wykonywanych testów. W Wielkopolsce w 2011 roku potwierdzono 86 nowych przypadków
zakażenia HIV. Specjaliści mówią, że kiedyś diagnozowano dwa przypadki rocznie, teraz tyle
wykrywa się w ciągu jednego tygodnia7.
POLITYKA PAŃSTWA
Władze w Rosji wobec NGO
Rosja jest krajem, gdzie liczba nowych zakażeń HIV rośnie w zastraszającym tempie.
Dziś z HIV żyje tam już 980 tys. osób. Z roku na rok rośnie też śmiertelność z powodu AIDS.
Można więc mówić o epidemii HIV/AIDS potęgowanej używaniem wspólnych strzykawek.
Jeszcze 10 lat temu na terytoriach poradzieckich Rosja była liderką w tempie rozwoju
instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiło się prawo dotyczące organizacji
pozarządowych, bowiem pojęcie NGO nie istniało wcześniej w prawodawstwie radzieckim
i rosyjskim. Zaczęły szybko powstawać na wzór europejski organizacje wspierające różne
formy aktywności obywatelskiej. Jednak w połowie poprzedniej dekady proces ten się
zatrzymał. Słabo rozwinięty system poszukiwania grantów sprawił, że filie straciły
niezależność i zmuszone były ubiegać się o państwowe pieniądze. Władze przekonywały, „że
zachodnie doświadczenia nie są Rosji potrzebne, bo jest krajem dostatecznie rozwiniętym”.
Dużą rolę odegrał też strach, że poprzez organizacje pozarządowe do Rosji napłyną pieniądze
przeznaczone na finansowanie antyrządowej aktywności. Przy okazji walki z NGO ucierpiały
ośrodki zajmujące się terapią osób uzależnionych. To wszystko wpłynęło na fakt, że
w rozwiązywaniu takich problemów jak HIV/AIDS Rosja pozostaje dziś daleko w tyle za
wieloma krajami Europy Środkowej i Wschodniej. .
Według autora publikacji wykorzystanie polskich doświadczeń pomogłoby uniknąć
konfliktu miedzy władzą a organizacjami pozarządowymi. Wychodząc z założenia, że
wszystkie uzależnienia mają podobną naturę, pozwoliłoby to rozszerzyć działalność
ośrodków specjalizujących się obecnie jedynie w walce z narkomanią. Decyzje dotyczące
terapii osób uzależnionych powinny być podejmowane na poziomie miast. To pozwala
uniknąć

przypadkowości przy podziale

środków

finansowych

oraz

pozyskiwaniu

specjalistycznych kadr. Na mapie można zaznaczyć miejsca, gdzie w dużym stopniu
7

Coraz częściej robimy sobie testy na HIV. Zachęcają nas media!, „Gazeta Wyborcza – Poznań” z dnia
28.11.2012 r.

6

występuje alkoholizm, narkomania i jest dużo przypadków zakażenia HIV, ale są też regiony
mniej dotknięte tymi problemami. Jednak przekazanie najważniejszych kompetencji
związanych z leczeniem osób uzależnionych w ręce władz miejskich może się dokonać
jedynie po przyjęciu prawa regulującego działalność samorządów. Kolejna kwestia to
lokalizacja ośrodków prowadzących terapię: ośrodki te skupione są przede wszystkim
w wielkich miastach, tymczasem pomoc uzależnionym potrzebna jest także w małych
i średnich miastach, a miejsca te są zazwyczaj zlokalizowane w biednych regionach.
Wzorując się na doświadczeniach Polski warto byłoby jeszcze prowadzić kampanie
społeczne, w czasie których zwraca się uwagę, czym są i jakie zagrożenia ze sobą niosą:
alkoholizm, narkomania i ryzykowne zachowania seksualne. Wprowadzenie w Rosji
sposobów walki z HIV i uzależnieniami, jakie sprawdziły się w Polsce, pomogłoby
zmniejszyć umieralność, której są przyczyną8.
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