Raport nr 9/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
we wrześniu 2013 roku
WPROWADZENIE
W 11 tytułach gazet i czasopism ukazało się 14 publikacji, które dotyczyły różnych
aspektów HIV/AIDS, a także innych chorób przenoszonych drogą płciową. Trzy tytuły
(Dziennik Trybuna, Polska (The Times), Medical Tribune) drukowały po dwie informacje na
ten temat.
W publikacjach dominowała tematyka medyczna. Pisano o trwających od 10 lat
badaniach nad szczepionką na HIV, nowościach, które mają wejść na rynek farmaceutyczny
i o zaleceniach United States Preventive Services Task Force (USPSTF) dotyczących badań
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV.
„Medical Tribune” podała, że w Wielkiej Brytanii od 2014 r. zostanie uchylony zakaz
wykonywania zabiegów chirurgicznych przez personel zakażony HIV.
Prasa kobieca rozpowszechniała informacje na temat chorób przenoszonych drogą
płciową i sposobach zapobiegania im.
O przypadkach stereotypowego myślenia, które stało się przyczyną wielu błędów
lekarskich i zbyt późnych rozpoznań HIV pisze dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek,
specjalista medycyny sądowej1. Przyczynę błędów lekarskich autor widzi w utartym
schemacie kojarzenia HIV jedynie z określonymi grupami społecznymi, mitach na temat
chorób dzieci i braku przeświadczenia, że jest to zwykłe schorzenie, mogące dotyczyć
każdego.

EPIDEMIOLOGIA
USA- dane epidemiologiczne i nowe zalecenia USPSTF
United States Preventive Services Task Force (USPSTF) zaleca wykonywanie badań
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV u osób w wieku 15-65 lat oraz niezależnie od
wieku, u wszystkich osób z zachowaniami sprzyjającymi transmisji HIV w wywiadzie.
Ponadto przeprowadzenie badań w kierunku HIV rekomenduje wszystkim kobietom
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ciężarnym, łącznie z kobietami przyjętymi na oddziały położnicze w trakcie porodu,
których status serologiczny HIV jest nieznany.
Szacuje się, że w USA żyje obecnie ok. 1,2 mln osób zakażonych HIV, a każdego
roku wykrywa się ok. 50 tys. nowych zachorowań. Od 1981 r., kiedy świat po raz pierwszy
usłyszał o AIDS, zdiagnozowano ok. 1,1 mln nowych przypadków, a niemal 600 tys. chorych
zmarło (2008 r.). Według najnowszych szacunków ok. 20-25 proc. osób żyjących z HIV nie
jest świadomych zakażenia.
Dane amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazują,
że w Stanach Zjednoczonych 60 proc. zakażonych HIV stanowią mężczyźni mający stosunki
seksualne z innymi mężczyznami (MSM – men who have sex with men). Wśród mężczyzn
zakażonych HIV, zdiagnozowanych po 13 roku życia - 68 proc. zakażeń przypisuje się
kontaktom seksualnym z innymi mężczyznami, 8 proc. kontaktom seksualnym z innymi
mężczyznami i przyjmowaniu narkotyków dożylnie, a 11 proc. kontaktom heteroseksualnym.
Wśród kobiet z HIV 74 proc. zakażeń powstaje w wyniku kontaktów heteroseksualnych,
a w pozostałych przypadkach – w wyniku wstrzykiwania narkotyków. Według danych CDC
kontakty heteroseksualne były przyczyną ok. 25 proc. wszystkich zakażeń wykrytych w 2010
r. oraz 27 proc. zakażeń zdiagnozowanych rok wcześniej. Na podstawie dostępnych danych
USPSTF uważa MSM oraz osoby przyjmujące narkotyki dożylnie za populacje, w których
ryzyko zakażenia HIV jest bardzo wysokie. Podwyższone ryzyko zakażenia HIV dotyczy
także osób, które odbywają stosunki seksualne bez prezerwatywy z więcej niż z jednym
partnerem, partnerów seksualnych osób zakażonych HIV, osób biseksualnych przyjmujących
narkotyki dożylnie lub sprzedających sex.
Także osoby, które w przeszłości wykonywały testy w kierunku innych chorób
przenoszonych drogą płciową albo zgłaszały się do placówek medycznych w celu wykonania
takich badań, mają podwyższone ryzyko zakażenia. Należy dodać, że według ustaleń CDC,
zakażenia HIV rozpoznaje się na ogół zbyt późno: w 2008 r. u 33 proc. pacjentów
z rozpoznaniem HIV przed upływem roku od momentu zdiagnozowania zakażenia wystąpiły
objawy AIDS.
Najniższe ryzyko mają osoby, które nie są aktywne seksualnie, osoby ograniczające
swoją aktywność seksualną do związku z jednym niezakażonym HIV partnerem oraz wszyscy
ci, którzy nie podejmują żadnego z wcześniej wymienionych, ryzykownych zachowań.
USPSTF w swoich zaleceniach rozszerzyła grupę osób, u których należy
przeprowadzić badania w kierunku HIV, ponieważ wczesne rozpoznanie zakażenia
i wdrożenie odpowiedniego leczenia skutecznie ogranicza epidemię HIV i AIDS.

Zaktualizowane zalecenia potwierdzają zatem i rozszerzają rekomendację USPSTF z 2005 r.
Ponadto USPSTF podkreśla, że najskuteczniejszą metodą walki z HIV i AIDS jest
profilaktyka. W związku z tym zaleca prowadzenie intensywnego poradnictwa na temat
eliminacji zachowań obciążonych ryzykiem zakażenia chorobami przenoszonymi drogą
płciową dla młodzieży i wszystkich osób dorosłych2.

ASPEKTY MEDYCZNE
Na tropie nowej szczepionki
Od 10 lat pod auspicjami Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Szczepionki Przeciw
AIDS (IAVI) jest realizowany projekt, który toruje drogę do opracowania wstrzykiwanej
jednorazowej szczepionki. Miałaby ona sprawiać, że nasz układ immunologiczny stale
pozostawałby „na straży”, gdy chodzi o możliwość zakażenia. Testowana w ramach tego
programu na małpach szczepionka dawała całkowitą ochronę przeciw AIDS w przypadku
ponad 50 proc. zwierząt. Po podaniu szczepionki zakażano je małpim wirusem SIV
(odpowiednikiem ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV).
Naukowcy prognozują, że w ciągu pięciu lat przeprowadzi się testy „ludzkiej”
odmiany tej szczepionki w warunkach klinicznych. Wayne Koff odpowiadający za prace
naukowe w IAVI mówi, że ostatnie wyniki pokazały, że po raz pierwszy podanie
„kandydatki” na skuteczną szczepionkę sprawiło, że u niektórych małp wirus znalazł się pod
pełną kontrolą. Dane wskazują też na możliwość, że układ immunologiczny może całkowicie
wyeliminować wirusa.
Jeżeli takie same dane uzyska się w przypadku ludzi, szczepionka ta może okazać się
bardziej efektywna niż RV144, jak dotąd jedyna kandydatka na skuteczną szczepionkę, dzięki
której udało się zmniejszyć możliwość zakażenia HIV. W 2009 r. w Tajlandii
przeprowadzono test RV144 z udziałem ochotników. Zmniejszył on możliwość zakażenia HIV
o jedną trzecią. Jednak szczepionka ta nie pozwala kontrolować wirusa, gdy dana osoba jest
zakażona.
Nowa szczepionka, inaczej niż dotychczasowe, nie chroni ludzi przed zakażeniem
HIV, natomiast nieustannie symuluje naturalne mechanizmy obronne naszego układu
odpornościowego do powstrzymywania rozwoju wirusa już po zakażeniu. Znaczenie
kluczowe ma to, że w tym przypadku mamy do czynienia ze sposobem przezwyciężania
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niezwykłej zdolności HIV do „szybkiej zmiany kształtu” tak, że staje się on
nierozpoznawalny dla naszego układu immunologicznego. To właśnie ten problem, jak dotąd,
utrudnia pracę nad wynalezieniem skutecznej szczepionki.
Zazwyczaj po zakażeniu, układ immunologiczny człowieka potrzebuje około tygodnia
na
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w ciągu tego krótkiego czasu zakażonych zostaje już wiele komórek, a wirus w stanie
uśpienia pozostaje w organizmie.
Nowa szczepionka działa w ten sposób, że „programuje” limfocyty T, czyli komórki
naszego układu odpornościowego, by znajdowały się w stanie nieustannej czujności
(„na straży”) wobec możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Oznacza to, że chociaż osoba
może wciąż się zakazić, to wirus rozprzestrzenia się na znacznie mniejszą liczbę komórek,
a jego replikowanie się wewnątrz organizmu zostanie niemal natychmiast powstrzymane.
Naukowcy na razie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nowa szczepionka
okazała się wysoce skuteczna u jednych małp, a u drugich – nie. Twierdzą jednak, że
w przypadku, gdy działa, jest ona w stanie dostarczać organizmowi praktycznie
nieograniczonej ochrony. Dopóki jednak szczepionki nie sprawdzi się na ludziach, naukowcy
nie są w stanie stwierdzić, na ile będzie ona skuteczna3.
Farmakologia - badania nad nowym lekiem
Co kilka miesięcy świat obiegają informacje o wynalezieniu skutecznego leku na jakąś
chorobę. Wśród opracowywanych leków istotne miejsce zajmują te, które potrzebne są, aby
skutecznie zwalczyć HIV. Pod kryptonimem SAV0001-H ukrywa się lek, który ma być
skuteczną
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zmodyfikowanego, całego wirusa HIV-1. Lek podawany ochotnikom w wieku 18-50 lat nie
wywołał żadnych ubocznych skutków. Z dotychczasowych badań wynika, że po przyjęciu
szczepionki ryzyko zakażenia maleje o około 30 proc., ale dowiedziono także, iż nie chroni
ona przed wszystkimi szczepami wirusa4.
Soja pomocna w walce z AIDS?
Naukowcy z Brazylii i USA chcą wykorzystać soję w celu zapobiegania zakażeniom
HIV. W brazylijskim instytucie badawczym Embrapa soję zmodyfikowano genetycznie –
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wprowadzono do niej gen odpowiedzialny za produkcję enzymu Cyanovirin-N (CVN), który
uniemożliwia wirusowi przenikanie do ludzkich komórek i namnażanie się w nich5.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Profilaktyka, która chroni przed HIV i HPV – kilka zasad postępowania
Magazyny dla kobiet cyklicznie zamieszczają na swoich stronach porady dotyczące
zdrowia kobiety. W jednym z wrześniowych numerów „TINY” znalazły się informacje
o groźnych wirusach, do których zaliczamy także wirusy przenoszone drogą płciową - HPV
oraz HIV. Podano kilka wskazówek dotyczących sposobów, jak się przed nimi ustrzec.
W kontekście HIV zwrócono uwagę na ryzyko zakażenia występujące podczas zabiegów
medycznych i kosmetycznych, a także to występujące podczas kontaktów seksualnych.
Podano zasugerowano środki ostrożności dla każdej z tych ryzykownych sytuacji. 6.
POLITYKA PAŃSTWA
Wielka Brytania – od nowego roku personel zakażony HIV może operować
W Wielkiej Brytanii w 2014 roku zostanie uchylony zakaz wykonywania zabiegów
chirurgicznych przez personel zakażony HIV. Wobec rozwoju wiedzy o wirusie, postępu
naukowego oraz pojawienia się efektywnych form terapii, środki i procedury opracowane
w latach 80. w celu opanowania epidemii obecnie nie przystają do rzeczywistości.
Wiadomość o zmianie prawa, która dopuści zakażonych pracowników ochrony
zdrowia przyjmujących leki antyretrowirusowe do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
ogłosiła naczelny lekarz kraju, dr Sally Davies. W uzasadnieniu stwierdziła, że zabranianie
zakażonym, wysoko wyspecjalizowanym pracownikom medycznym, którzy wiele lat
poświęcili na naukę, pracy przy zabiegach jest faktycznie i ekonomicznie nieuzasadnione.
Zakaz mylnie komunikował, że kontakt z osobą zakażoną równa się zakażeniu. Zakażenie
HIV wiele lat temu przestało być wyrokiem śmierci, ale wciąż spycha ludzi żyjących
z wirusem w społeczny i zawodowy niebyt. Zniesienie zakazu wykonywania wielu zabiegów
chirurgicznych przez zakażonych HIV i leczonych ARV pracowników ochrony zdrowia,
przyczyni się do zmiany sposobu myślenia o HIV.
NHS stworzy poufny rejestr danych osób żyjących z HIV informujący o stopniu
rozprzestrzenienia się wirusa w organizmie oraz podjętym leczeniu. Zgodnie ze zmianami
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pracownicy służby zdrowia będą badani co trzy miesiące przez osoby prowadzące ich
leczenie oraz przez specjalistów w miejscu wykonywania pracy. Seropozytywny personel
będzie mógł brać udział we wszystkich zabiegach, jeśli terapia ARV będzie efektywna.
Według szacunków rządowych „istnieje większe prawdopodobieństwo porażenia piorunem,
niż zakażenia HIV przez pracownika ochrony zdrowia”. Na świecie były cztery przypadki
przeniesienia HIV przez personel medyczny. W Wielkiej Brytanii nie zanotowano ani
jednego takiego przypadku. Dziś w tym kraju żyje ok. 100 tys. osób zakażonych HIV,
z czego 1/4 nie jest tego świadoma7.
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