Raport nr 2/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lutym 2013 roku.
WPROWADZENIE
W lutym opublikowano niewiele materiałów związanych z tematyką HIV/AIDS.
Monitoring prasy odnotował 11 publikacji, w których treści przynajmniej raz pojawiło się
słowo HIV lub AIDS. Przy czym tylko 4 z nich dotyczyły bezpośrednio różnych aspektów
HIV/AIDS, w pozostałych o HIV lub AIDS wspomniano w kontekście innego, omawianego
tematu.
Wśród tych drugich warto zatrzymać się przy

publikacji przedstawiającej pracę

naukowców z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej, mieszczącego się w
niemieckim Heidelbergu, gdzie znane od lat lekarstwa dostają szansę „na drugie życie”.
Badacze odkrywają, że ich niechciane efekty uboczne można wykorzystać w terapii. Lektura
ulotek preparatów już dostępnych na rynku i analiza ich efektów ubocznych pozwala
zidentyfikować substancje nadające się do nowych zastosowań terapeutycznych1.
O nowej technologii produkcji leków, która w przyszłości może zrewolucjonizować
medycynę, pisano po ogłoszeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA)
zgody na wprowadzenie na rynek leku o nazwie „kynamro”, który jest przeznaczony dla
chorych na bardzo rzadką genetyczną chorobę – homozygotyczną hipercholesterolemię
rodzinną (HoFH). Lek ten może stać się medycznym hitem – zastosowano w nim bowiem
zupełnie nową technologię, która od lat czeka na swoje miejsce w medycynie. Zjawisko
leżące u jej podstawy nazywa się interferencja RNA – w uproszczeniu polega ona na
wyciszaniu lub wyłączaniu genu przez krótki dwuniciowy odcinek RNA o budowie i
sekwencji zbliżonej do tego genu. Firma, która otrzymała zgodę na produkcję leku – Isis
Pharmaceuticals – od wielu lat pracowała nad technologią jego produkcji, przeznaczającna to
2 mld dolarów. Już w 1998 r. udało jej się wprowadzić na rynek lek zwalczający pewne
infekcje towarzyszące AIDS. Jednak nie sprzedawał się on dobrze, a niektórzy specjaliści
uważali, że wcale nie wykorzystywał mechanizmu wyciszania genów. Przedstawiciele firmy
liczą na to, że teraz wreszcie się uda 2.
Urokliwe widoki Chobe, parku narodowego znajdującego się w północno-wschodnim
zakątku Botswany i zamieszkującą go zwierzynę możemy podziwiać dzięki fotoreportażowi
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południowoafrykańskiego kraju, w którym największym problemem jest AIDS. Według
statystyk 24 proc. ludności Botswany żyje z HIV (nieoficjalne statystyki podają, że liczba ta
może wynosić nawet 40 proc.)3.
ASPEKTY MEDYCZNE
Badania kliniczne nowej szczepionki
W lutym bieżącego roku rozpoczęły się testy kliniczne nowej szczepionki przeciwko HIV.
Do badań zgłosiło się 48 ochotników zakażonych wirusem. Uczestnikom wstrzykiwana
będzie co miesiąc substancja zabijająca białko niezbędne do rozwoju HIV w organizmie.
W pierwszej kolejności ochotnicy zostaną podzieleni na cztery grupy: jedna będzie
otrzymywała placebo, a trzy pozostałe – szczepionkę w różnych dawkach. Każdy ochotnik
otrzyma w sumie po trzy zastrzyki. Nad szczepionką pracuje dr Erwann Loret z Uniwersytetu
Medycznego w Marsylii. Wcześniej szczepionkę przetestowano na małpach, a wyniki są
obiecujące. Badania będą trwały dwa lata, finansują je prywatni inwestorzy4.

HIV to nie wyrok
Teoretycznie każda ciężarna powinna zrobić test w kierunku HIV. Jest to bardzo
ważne ze względu na bezpieczeństwo matki i dziecka – i to bez względu na to, czy już kiedyś
takie badanie wykonywała. Niestety – mówi dr n.med. Justyna Kowalska z Poradni
Profilaktyczno–Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie – wciąż zdarza
się tak, że test w kierunku HIV, mimo iż od wielu lat zalecany jest przez Polskie
Towarzystwo Naukowe AIDS i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, nie zawsze jest
proponowany przez lekarzy ginekologów.
Także nie wszystkie kobiety o niego proszą. Tymczasem każda ciężarna powinna
zrobić test dwukrotnie- na początku drugiego trymestru i pod koniec ciąży. Test także
powinien zrobić partner kobiety. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy dzisiejszym stanie
możliwości terapii HIV osoba zakażona może urodzić zdrowe dziecko – pod warunkiem, że
jest leczona. Jeżeli wykrywa się HIV u kobiety w ciąży jest kilka możliwości interwencji
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medycznych. Jeżeli kobieta nie jest świadoma swego zakażenia, ryzyko przeniesienia wirusa
na dziecko wynosi w Europie 15 - 30 proc.
Dr Kowalska przyczynę niechęci do wykonywania testów w kierunku HIV widzi w
społecznym napiętnowaniu zakażonych HIV i chorych na AIDS. Jednak wiele osób
zapomina, że już dawno nie ma grup ryzyka, a na zakażenie narażona jest każda aktywna
seksualnie osoba. Często nie zdajemy sobie sprawy z jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy –
dzięki postępowi medycyny (terapii ARV) z HIV można żyć. Co więcej stosowanie leczenia
antyretrowirusowego zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia w przypadku kontaktów
seksualnych o 96 proc. – dodaje dr Kowalska. Skuteczność profilaktyki i leczenia HIV
sprawiła, że coraz częściej osoby zakażone żyją w związkach ze zdrowymi partnerami. Osoby
zakażone starają się świadomie o dzieci i mają takie same problemy jak osoby zdrowe.
Odmienność stanowi jedynie fakt, że starając się o zajście w ciążę, dbają o to, by nie zakazić
partnera5.

Prof. Duesberg i jego teoria
W 1983 r. Luc Montagnier i jego współpracownicy z Instytutu Pasteura we Francji,
a w USA zespół Roberta Gallo z Narodowego Instytutu Raka odkryli HIV i potwierdzili, że
wywołuje on AIDS.
Po kilku latach z krytyką tej teorii

wystąpił utytułowany biolog molekularny

z University of Kalifornia, prof. Peter Duesberg. Twierdził, że związek przyczynowo-–
skutkowy między HIV i

AIDS nie został nigdy dowiedziony, a wirus ten miałby być

zupełnie nieszkodliwy i jedynie „rezydować” w organizmie człowieka. Sama zaś choroba to
wynik niedożywienia (zwłaszcza w Afryce), nadużywania przez dłuższy czas narkotyków,
hemofilii oraz przyjmowania leków przeciwwirusowych.
W 1991 roku Duesberg wraz z grupą 11 uczonych podpisał oświadczenie, iż związek
między HIV i AIDS jest nieudowodnioną hipotezą i wymaga dalszych badań. Dokument ten
w następnych latach sygnowali kolejni naukowcy, włącznie z laureatem Nagrody Nobla
biochemikiem Karym Mullisem (który później zasłynął również swoją wiarą w astrologię). W
tym samym czasie na podstawie licznych eksperymentów większość naukowców uznała
chorobotwórczy charakter wirusa HIV za niezaprzeczalny i rozpoczęła
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poszukiwania

skutecznych leków na AIDS. Dziś AIDS nie jest już chorobą śmiertelną, a stosowane
w terapii HIV leki antyretrowirusowe przedłużają zakażonym życie i poprawiają jego jakość.
Ta historia mogłaby być potraktowana jako jedna z ciekawostek, gdyby nie fakt, że
kontestatorzy teorii związku przyczynowo–skutkowego między HIV a AIDS, atakujący
„skostniały, naukowy establishment” otrzymali wsparcie niektórych polityków, co z kolei
wywołało tragiczne skutki społeczne. Ich poglądy bardzo spodobały się prezydentowi RPA
z lat 1999 - 2008 Thabo Mbekiemu, który zaprosił m.in. prof. Duesberga do grona swoich
doradców ds. AIDS. Za jego sprawą w RPA nie stosowano przez długi czas leków
antyretrowirusowych, nawet u kobiet w ciąży, u których potwierdzono zakażenie HIV.
Ocenia się, że kosztowało to życie 300 tys. ludzi, a 35 tys. dzieci przyszło na świat
zakażonych HIV.
Co ciekawe, poglądy Duesberga znalazły poparcie małej grupy polskich naukowców,
związanych głównie z dwoma warszawskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk –
Biochemii i Biofizyki oraz Chemii Organicznej. W 1997 r. jej członek, dr hab. Jacek Wójcik
(biofizyk) opublikował w dzienniku „Życie” tekst propagujący tezy Duesberga. W rozmowie
z dziennikarzami gazety twierdził też, „że sprawa AIDS została sztucznie rozdmuchana przez
amerykańskie środowiska homoseksualistów, które dzięki niej otrzymały ogromną pomoc
finansową” 6.
INNE
Ciekawostki - nowe fakty w sprawie przeniesienia HIV do USA i Europy
Kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu Arizona ustalili, że HIV przywiózł do USA
pewien Haitańczyk, który przybył do Stanów Zjednoczonych w 1969 r. Człowiek ten zakaził
się wirusem od mieszkańca Afryki Centralnej około 1966 r., a potem wyemigrował do USA
i osiadł w Nowym Jorku lub Miami.
Według hipotezy Romana Warszewskiego, pisarza i podróżnika, autora książki
„Boliwia 1966-1967” za przywiezienie HIV do Stanów i Europy odpowiedzialny jest były
prezydent Boliwii Ernesto Che Guevara.. Zdaniem autora wiele wskazuje na to, że początków
podróży HIV z Afryki do obu Ameryk należy szukać w 1965 r., gdy Guevara wraz ze
złożonym z ciemnoskórych Kubańczyków kontyngentem pojawił się w Kongo. Żołnierze po
powrocie z Afryki zaczęli chorować na dziwną chorobę. Ze 140 przybyłych z Kongo
rewolucjonistów aż 50 zmarło wkrótce po powrocie. Objawy wyraźnie przypominały te, które
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towarzyszą AIDS. Część z kongijskich towarzyszy brała udział w interwencyjnym wyjeździe
na Haiti, stąd – zdaniem Warszewskiego – hipoteza o przywiezieniu do USA HIV z Haiti.
Według podróżnika oznacza to, że być może ustalenia dotyczące początków epidemii trzeba
będzie zweryfikować.
Nie wiadomo, czy sam Ernesto Che Guevara chorował na AIDS. Wiele źródeł podaje,
że w Boliwii Che zachowywał się jak człowiek dręczony wyniszczająca chorobą. Do tej pory
uważano, że przyczyną była astma, na którą cierpiał od dzieciństwa. Autor książki „Boliwia
1966-1967” nie jest pewien, czy to rzeczywiście astma pozbawiła go sił do tego stopnia,
„że nie był w stanie nieść plecaka ani iść dalej”. Od 23 czerwca 1967 r. w „Dzienniku
z Boliwii” prowadzonym przez Che Guevarę pojawiają się niemal codziennie doniesienia
o chorobie uniemożliwiającej mu codzienne funkcjonowanie. „Niewykluczone – mówi
Warszewski – że egzekucja tylko przyspieszyła nieuchronną śmierć wyniszczonego chorobą
rewolucjonisty”7.
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