Raport nr 7/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lipcu 2013 roku

WPROWADZENIE
W pierwszym miesiącu wakacji na łamach 14 tytułów gazet i czasopism ukazało się
18 publikacji, które w swej treści poruszały różne aspekty HIV/AIDS. Więcej niż jedną
informację dotyczącą tej tematyki drukowały: dziennik „Gazeta Wyborcza” (3) oraz
tygodniki -„Tygodnik Powszechny”(2) i „Gość Niedzielny” (2).
Na pierwszy plan w tym miesiącu wysuwa się informacja o dwóch mężczyznach
zakażonych HIV, którym w Stanach Zjednoczonych przeszczepiono szpik kostny. W kilka lat
po zabiegach stwierdzono, że w ich organizmie nie ma HIV.
W „Tygodniku Powszechnym” znalazł się reportaż o różnicach między Kościołem
w Europie i Ameryce Łacińskiej. Rozważania na ten temat ukazały się w czasie
odbywających się w Rio de Janeiro Światowych Dni Młodzieży, na które przybył papież
Franciszek. Autor publikacji pisze o problemach młodzieży w brazylijskich parafiach
i zwraca uwagę na brak więzi rodzinnych, w których widzi przyczynę narkomanii,
alkoholizmu i epidemii AIDS 1. Dziennikarz „Gościa Niedzielnego” przedstawia życie
polskiej położnej, która jako świecka misjonarka wyjechała do Tanzanii. Bohaterka opowiada
o swoich doświadczeniach podczas pracy w przychodni misyjnej prowadzonej przez siostry
ze Zgromadzenia Matki Bożej Królowej Apostołów w Bugisi. Podkreśla z dumą, że przez
trzy lata pracy ani jeden noworodek urodzony z matki żyjącej z HIV, który był pod opieką
misyjnego ośrodka, nie został zakażony. Wszystkie dzieci, których matki przyjmowały leki
antyretrowirusowe, rodziły się zdrowe2. Na łamach „Gazety Wyborczej ” i tygodnika „Fakty
i Mity” ukazały się wywiady z Jakubem Radziszewskim, autorem wywołującej wiele
kontrowersji książki „Kto w Polsce ma HIV?”3.
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ASPEKTY MEDYCZNE
Po raz kolejny przeszczep szpiku eliminuje HIV
Na konferencji poświęconej AIDS poinformowano o dwóch nowych przypadkach
wyleczenia z HIV poprzez transplantację szpiku kostnego. U żyjących od kilkudziesięciu lat
z HIV Amerykanów rozpoznano nowotwór krwi (chłoniaka złośliwego). Lekarze uznali,
że „jedyną deską ratunku” w ich przypadku jest przeszczep szpiku. Do transplantacji doszło
w przypadku jednego chorego cztery lata temu, a drugiego – dwa lata temu. U obu pacjentów
po zabiegu liczba kopii HIV we krwi spadła poniżej wykrywalnego poziomu. Kilka miesięcy
temu lekarze zdecydowali się także na odstawienie leków antyretrowirusowych,
powstrzymujących rozwój wirusa. Na razie wyniki wskazują, że nie ma nawrotu choroby.
Lekarze przestrzegają jednak, że z faktu, iż niczego nie wykryto, wcale nie musi
wynikać, że wirus został całkowicie zniszczony. Jego śladowe ilości mogą pozostać jeszcze w
mózgu lub przewodzie pokarmowym. Może się także okazać, że w przypadku osłabienia
organizmu nastąpi replikacja wirusa.
Eliminacja HIV w wyniku transplantacji szpiku to nie pierwszy taki przypadek
w historii medycyny. W 2007 r. Timothy Brown (nazwany „berlińskim pacjentem”) został
poddany podobnemu zabiegowi. Z tą jednak różnicą, że w jego przypadku na dawcę szpiku
wybrano osobę z mutacją genetyczną CCR5 (odporną na HIV). Mutacja ta powoduje, że
błona komórek jest nieprzepuszczalna dla cząstek wirusa, a co za tym idzie wirus nie może
się rozmnażać. Mimo, że pacjent nie przyjmuje leków antyretrowirusowych, w jego krwi nie
ma śladów HIV. Dwaj „nowi pacjenci” otrzymali szpik od dawców bez mutacji odpornej na
HIV.
Analizując przytoczone przykłady „pozbycia się HIV” poprzez transplantację szpiku,
wiele osób zadaje sobie teraz pytanie, czy będzie to powszechna metoda leczenia HIV.
Eksperci odpowiadają, że to mało prawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że osób z mutacją
CCR5 jest bardzo mało (w zasadzie ta mutacja występuje tylko u osób rasy kaukaskiej,). Nie
wszystkie też mogą być dawcami szpiku. Poza tym, nawet, gdyby przeszczepiać od osób
nieodpornych na HIV, ale zdrowych (jak w przypadku Amerykanów) dawców szpiku jest
mniej niż biorców.
Jest też kwestia kosztów. Terapia farmakologiczna, która nie zabija HIV, ale
wstrzymuje jego rozwój jest nieporównywalnie tańsza niż przeszczep szpiku. Zabieg jest też
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ryzykowny z powodu dużej ingerencji w organizm biorcy. Tak więc opisane przypadki są
raczej podstawą kolejnych badań niż sposobem na zakończoną sukcesem terapię4.
Czy HIV może leczyć?
Włoskim specjalistom z mediolańskiego Instytiuto San Raffaele Talethon udało się tak
zmodyfikować HIV, że po wszczepieniu dzieciom dotkniętym groźną genetyczną chorobą,
udało się uratować im życie i przywrócić sprawność. Po trzech latach od przeprowadzenia
eksperymentalnej metody leczenia maluchy mogą bez żadnych przeszkód chodzić do szkoły,
biegać i bawić się z rówieśnikami. Luigi Naldini, szef TIGET mówi, że terapia jest nie tylko
bezpieczna, ale także skuteczna5.
DVD wykryje HIV?
Naukowcy ze Szwedzkiej Politechniki Królewskiej opracowali tani i efektywny
sposób wykrywania HIV przy użyciu płyt DVD. Pobraną od pacjenta krew aplikuje się na
półprzezroczyste płytę DVD i skanuje w odtwarzaczu, który został przystosowany do odczytu
wiązki światła przechodzącej przez dysk. Powstały obraz trafia na ekran komputera, gdzie jest
dalej analizowany. Dzięki rozdzielczości obrazu sięgającej jednego mikrometra możliwa jest
analiza krwinek, DNA, RNA i protein. Wyniki mogą być podawane niemal natychmiast,
dzięki czemu pacjenci nie są zmuszani do kolejnych, często dalekich, podróży do placówek
medycznych. Badacze uważają, że ich system może być wdrożony do użytku w ciągu
najbliższych trzech lat i mieć olbrzymi wpływ na poprawę jakości opieki medycznej
w biedniejszych rejonach świata. Tania metoda może okazać się przełomowa w krajach
rozwijających się.
W pierwszym etapie prac planowane jest opracowanie przenośnej i zwartej aparatury,
która może trafić do testów w placówkach medycznych i do technologicznych partnerów
przedsięwzięcia. Dużą zaletą nowej metody są niskie koszty produkcji – zmodyfikowany
odtwarzacz DVD kosztuje 200 dolarów, co stanowi jedną setną kosztów standardowej
aparatury medycznej stosowanej w diagnostyce HIV6.
W Jeleniej Górze wykonują tysiąc testów rocznie
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W Jeleniej Górze co roku blisko tysiąc osób wykonuje test w kierunku HIV. Średnio
cztery osoby dowiadują się, że są zakażone. Wśród testujących się przeważają młodzi ludzie –
do 30 lat. Wielu z nich doskonale wie, czym grożą przygodne stosunki seksualne, ale mimo to
podejmują ryzyko – mówi Anna Bliźniuk, kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, przy którym zlokalizowany
jest punkt konsultacyjno–diagnostyczny, gdzie można anonimowo zbadać się w kierunku
HIV. Do tej grupy należą osoby uzależnione od seksu, które odczuwają potrzebę posiadania
wciąż nowych partnerów, Wiele z nich podejmuje ryzykowne zachowania rezygnując
z używania prezerwatywy, bo tylko w ten sposób osiągają pełną satysfakcję. 7.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Diamanda Galas pomaga zakażonym HIV
Diamanda Galas, światowej sławy wokalistka, od początku swojej kariery stoi na
straży wykluczonych. Rozgłos przyniosło jej zaangażowanie w pomoc zakażonym HIV.
Ameryka przez lata nie potrafiła zareagować na pochłaniającą tysiące istnień ludzkich
epidemię. Do dziś oskarża się administrację Regana o zbytnią opieszałość w tej sprawie.
Według konserwatywnych krytyków wynikała ona ze stereotypów dotyczących choroby,
która początkowo nosiła miano GRID (Zespół Niedoboru Odporności Gejów).
Ostatecznym impulsem, który uczynił z solistki rzeczniczkę żyjących z HIV rodaków
stała się informacja o chorobie starszego brata. W 1986 r. AIDS przerwała jego dobrze
zapowiadającą się karierę dramaturga i producenta teatralnego. Philip Dimitri Galas zmarł
w wieku 32 lat. W tym czasie jego siostra już dużo czasu poświęcała na pomoc osobom
żyjącym z HIV/AIDS, się podejmowała działania na rzecz zwiekszenia liczby badań nad
wirusem, żądała legislacyjnych zmian, które poprawiłyby sytuację zakażonych HIV oraz
apelowała o niezbędną edukację społeczeństwa. Po śmierci brata jej postawa stała się bardziej
radykalna. Dołączyła między innymi do aktywistów z ACT UP, którzy 10 grudnia 1989 r.
manifestowali przed Katedrą św. Patryka w Nowym Jorku, protestując przeciwko stanowisku
Kościoła w sprawie używania prezerwatyw.
Jej odważne występy wpisywały się w szerszy kontekst wystąpień dedykowanych
żyjącym z HIV. Kilka miesięcy wcześniej w Chicago odbyła się premiera I Symfonii Johna
Corigliano, którą kompozytor żegnał przyjaciół zmarłych na AIDS. Artystyczno–edukacyjna
ofensywa zataczała więc coraz szersze kręgi. Nawet Afroamerykanie, którzy w epidemii HIV
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dopatrywali się początkowo zaplanowanej przez rząd eksterminacji czarnoskórych, zaczęli
w końcu dostrzegać potrzebę edukacji8.
POLITYKA PAŃSTWA
Współpraca KE z Fundacją Billa i Melindy Gatesów
Choroby związane z ubóstwem, jak np. HIV/AIDS, gruźlica czy malaria oraz inne
choroby zakaźne dotykają ponad miliard osób na całym świecie. Szacuje się, że HIV i AIDS
co roku zabijają ponad 2 mln ludzi. 10 czerwca br. Komisja Europejska i Fundacja Billa
i Melindy Gatesów zobowiązały się do współpracy na rzecz ich zwalczania m.in. poprzez
finansowanie badan naukowych mających na celu stworzenie skutecznych leków i terapii tego
typu schorzeń. W latach 2007-2011 fundacja i Komisja Europejska wydały na badania
poświęcone chorobom zakaźnym związanym z ubóstwem ok. 2,4 mld euro (3,1 mld dolarów),
finansując prace nad ponad 20 nowymi i ulepszonymi produktami medycznymi.
Celem nowego partnerstwa KE i Fundacji Gatesów jest opracowanie lub ulepszenie
co najmniej jednego rozwiązania medycznego rocznie. Obie instytucje planują ufundować
wspólną nagrodę za innowacje, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania w dziedzinie
zdrowia na świecie. Zostanie ona wręczona podczas kongresu innowacji w 2014 r.
Komisja i fundacja będą też wspólnie finansować badania kliniczne służące
opracowaniu nowych narzędzi leczenia i profilaktyki HIV, gruźlicy, malarii i innych chorób
zakaźnych, którym zwykle poświęca się mniej uwagi. Prace te będą prowadzone w ramach
partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych
(EDCTP) – standardowej inicjatywy Unii Europejskiej, w której uczestniczy obecnie 16
krajów europejskich i 30 krajów z Afryki Subsaharyjskiej.

KE zaproponowała

dofinansowanie tej inicjatywy kwotą do 1 miliarda euro z unijnego budżetu. Partnerstwo
EDCTP może odgrywać pierwszorzędną rolę w finansowaniu badań klinicznych
na zaawansowanym etapie, które zagwarantują bezpieczeństwo i skuteczność przełomowych
lekarstw i szczepionek9.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lipcu 2013 roku
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7. Kaproń Kasper, Na peryferiach świata, „Tygodnik Powszechny” z dnia 28.07.2013 r.
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(dodatek: Duży format)” z dnia 11.07.2013 r.
9. Michalska Agnieszka, W wakacje rośnie ryzyko zakażenia HIV, „Gnieźnieński Tydzień” z
dnia 05.07.2013 r.
10. Moskal Wojciech, Jak nie zmarnować sobie urlopu?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 03.07.2013 r.
11. Przeszczep szpiku leczy AIDS, „Rzeczpospolita” z dnia 05.07.2013 r.
12. Puścikowska Agata, Położna z Afryki, „Gość Niedzielny” z dnia 28.07.2013 r.
13. Rożek Tomasz, HIV zwyciężony?, „Gość Niedzielny” z dnia 28.07.2013 r.
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r.
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z dnia 22.07.201 r.
16. Wasze listy, „Bravo Girl” z dnia 01.07.2013 r.
17. Wieczorek Adam, Wiadomości z Internetu, „Aura” z dnia 01.07.2013 r.
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