PRZEGLĄD PRASY
Najważniejsze doniesienia z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w miesiącach: lipiec - wrzesień 2013 r.

WPROWADZENIE
W III kwartale br. ukazało się 48 publikacji, w których treści przynajmniej raz
pojawiło się słowo HIV lub AIDS. Wiele z nich nie dotyczyło bezpośrednio różnych
aspektów HIV/AIDS, a słowa te użyte zostały w kontekście innego omawianego tematu. Ilość
publikowanego materiału z tego zakresu była podobna w poszczególnych miesiącach: lipiec –
18 informacji, sierpień – 16, wrzesień - 14.
Ważne wydarzenia, do których odnieśli się dziennikarze, dotyczyły głównie tematyki
medycznej. Pisano o konferencji poświęconej AIDS, na której poinformowano o dwóch
nowych przypadkach wyeliminowania HIV poprzez transplantację szpiku kostnego.
Zwrócono uwagę na sukces włoskich specjalistów, którzy tak zmodyfikowali wirusa HIV,
że po wszczepieniu go dzieciom dotkniętym groźną genetyczną chorobą, udało się uratować
im życie i przywrócić sprawność. W dziedzinie farmakologii poinformowano o znacznym
postępie w pracach nad szczepionką przeciw HIV i badaniach nad nowym lekiem, który ma
skutecznie zwalczać wirusa.
Na łamach prasy w ostatnim kwartaspecjaliści w dziedzinie HIV/AIDS przytaczali
dane dotyczące zakażeń HIV w naszym kraju, które, niestety, wciąż wykazują tendencję
wzrostową i zwracali uwagę na fakt, że problem ten wciąż jest przez Polaków ignorowany
i lekceważony, a konsekwencje tego są coraz bardziej tragiczne w skutkach. Ze wzrostem
zakażeń i brakiem wiedzy o dodatnim statusie serologicznym samych zakażonych zmagają się
też Stany Zjednoczone, w których United States Preventive Services Task Force (USPSTF)
wydał nowe zalecenia dotyczące wykonywania badań przesiewowych w kierunku zakażenia
HIV.
W doniesieniach z minionego kwartału znalazła się także informacja o nowej
inicjatywie Komisji Europejskiej i Fundacji Billa Melindy Gatesów, które zobowiązały się do
współpracy na rzecz zwalczania chorób związanych z ubóstwem (m.in. HIV, AIDS, gruźlicy,
malarii) m.in. poprzez finansowanie badań naukowych mających na celu stworzenie
skutecznych leków i terapii tego typu schorzeń.

W raporcie omawiającym przegląd prasy związanej z problematyką HIV/AIDS
przedstawiono wydarzenia, które w ostatnim kwartale znalazły swoje odzwierciedlenie
na łamach dzienników, tygodników, miesięczników czy kwartalników tego okresu.
Wykres 1.
Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach III
kwartału 2013 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS w III
kwartale 2013 r.
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Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Angora
Dziennik Trybuna
Gazeta Finansowa
Głos Szczeciński
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Medical Tribune
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2
2
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EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS – problem wciąż ignorowany
W Polsce do tej pory zarejestrowano ponad 16,5 tys. zakażeń HIV. Być może drugie
tyle żyje z wirusem, lecz o tym nie wie. Wciąż problem ten bagatelizowany jest przez
Polaków, większość sądzi, że absolutnie ta sprawa ich nie dotyczy, dlatego nie badają się
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W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że HIV dotyczy tylko pewnych
środowisk – narkomanów, homoseksualistów, osób trudniących się prostytucją. Tymczasem –
podkreśla Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS – wirus coraz
częściej atakuje ludzi dobrze wykształconych, zamożnych, o wysokiej pozycji zawodowej
i społecznej, którzy „tylko raz pozwolili sobie na chwilę zapomnienia”.
Dziś najczęstszą drogą przenoszenia wirusa są kontakty seksualne (prawie 90 proc.),
z czego 30 proc. dotyczy osób heteroseksualnych. Najwięcej zakażeń wykrywa się wśród
mężczyzn w wieku 20 - 40 lat, ale są też osoby po 60 roku życia. W Europie wzrasta liczba
zakażonych kobiet.
Wyjazdy integracyjne, delegacje, wakacje, „jeden drink za dużo” – wszystko
to sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, które mogą skończyć się zakażeniem.
Ryzyko zakażenia zwiększa też coraz popularniejsze szukanie seksu w krajach egzotycznych.
Tylko w warszawskich agencjach, barach, klubach w ciągu jednej nocy ryzykowne
zachowania podejmuje nawet tysiąc osób. I choć najbardziej narażeni są ci, którzy często
zmieniają partnerów, czasem wystarczy jeden nierozważny krok, aby skomplikować sobie
życie. Dotyczy to wszystkich - niezależnie od rasy, orientacji seksualnej, płci, wieku czy
zawodu. W atmosferze rozluźnienia nie myśli się o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą
przygodny seks czy jednorazowe zażycie narkotyków. Dlatego powinniśmy mieć
świadomość, że zakażenie HIV może dotyczyć każdego – nawet w stałym związku nie można
wykluczyć, że partner nie jest zakażony – dodaje Anna Marzec–Bogusławska. Chyba,
że przed rozpoczęciem współżycia oboje partnerzy zrobią test w kierunku HIV i zawsze będą
sobie wierni.
Należy podkreślić, że w kontaktach heteroseksualnych podczas tradycyjnego stosunku
ryzyko przeniesie wirusa na kobietę jest o około 20 razy większe niż z kobiety na mężczyznę.
Jedną z przyczyn jest różnica w budowie narządów płciowych (większy obszar błon
śluzowych wrażliwych na zakażenie). Ponadto więcej jest wirusa w wydzielinach mężczyzn

niż kobiet i nasienie po wytrysku pozostaje w narządach kobiety, a to wydłuża kontakt wirusa
z błoną śluzową.
Jedyny sposób sprawdzenia, czy jest się zakażonym, to wykonanie testu w kierunku
HIV. Tymczasem niewielu Polaków wykonało ten test. Według szacunków jesteśmy
w czołówce Europy po względem zakażonych, którzy nie wiedzą o infekcji. To wynik –
niestety wciąż niewielkiej wśród Polaków – świadomości i wiedzy na temat HIV. Tymczasem
w wielu krajach zachodnich pojawiła się „moda” na dobrowolne robienie testu przed ślubem.
Lekarze podkreślają, że właściwie taki test powinna zrobić każda osoba, która dba o zdrowie,
a koniecznie powinien go wykonać każdy, kto miał ryzykowne zachowania. W Polsce
bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w 32 punktach konsultacyjno–diagnostycznych,
których adresy można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS (www.aids.gov.pl)1.
Wirus niewierności
Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się przynajmniej kilkadziesiąt nowych zakażeń
HIV. Trudno ocenić, ile w naszym kraju jest osób, które żyją z wirusem i o tym nie wiedzą,
najprawdopodobniej nie mniej niż 30 tysięcy. Województwa o największej liczbie
zarejestrowanych nowych przypadków zakażeń HIV to dolnośląskie (4 na 100 tys.
mieszkańców rocznie), mazowieckie (3,3 na 100 tys.) oraz lubuskie (3 na 100 tys.). Najmniej
nowych zakażeń rejestruje się w województwie podkarpackim (0,6 na 100 tys.) oraz
świętokrzyskim (0,7 na 100 tys.).
Autorka publikacji „Wirus niewierności” twierdzi, że w regionach o największej
liczbie praktykujących katolików przypadków zakażeń HIV jest mniej . Osoby „naprawdę
wierzące” nie biorą narkotyków i nie cudzołożą. Jeżeli małżonkowie są dla siebie pierwszymi
i jedynymi partnerami seksualnymi, HIV im nie grozi. Niedochowanie czystości, niewierność
małżeńska i ryzykowne kontakty seksualne osób samotnych są coraz powszechniejsze. Jeśli
jedno z, małżonków miało choćby tylko jeden przedmałżeński lub pozamałżeński stosunek
seksualny, nie może mieć pewności, że nie doszło do zakażenia HIV. Aby mieć taką pewność
należy się przebadać. Testy w kierunku HIV można wykonać w większości laboratoriów
diagnostycznych, jednak eksperci sugerują, aby testować się w nadzorowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS punktach konsultacyjno–diagnostycznych (PKD), gdzie
na miejscu można otrzymać fachową poradę i pomoc2.
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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
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 ryzykowne zachowania w grupie MSM oraz osób przyjmujących narkotyki
dożylnie za ryzyko narażające na zakażenie HIV w stopniu bardzo wysokim. 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 seks.
Także osoby, które w przeszłości musiały wykonać 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 dorosłych3.
ASPEKTY MEDYCZNE
Po raz kolejny przeszczep szpiku w znacznym stopniu 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
3
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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
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 półprzezroczystą 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
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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
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 satysfakcję7.
Naukowcy na drodze opracowania skutecznego sposobu leczenia HIV
Naukowcy są bliscy opracowania pierwszego skutecznego sposobu leczenia zakażenia
HIV – na razie u noworodków. Do tej pory przez 30 lat od momentu poznania wirusa, nikomu
nie udało się opracować ani skutecznej szczepionki, ani skutecznego sposobu usunięcia HIV
z organizmu. W 2012 roku świat obiegła widomość o „berlińskim pacjencie” – pierwszej
osobie wyleczonej z HIV, dzięki przeszczepowi szpiku od dawcy mającego genetyczną
odporność na zakażenie tym retrowirusem (pacjent potrzebował szpiku ze względu
na zaawansowaną białaczkę). W marcu tego roku pojawiło się doniesienie badaczy z Johns
Hopkins Children’s Center w Baltimore o wyleczeniu z HIV kolejnego pacjenta:
nowonarodzonego dziecka, które zostało zakażone HIV w łonie matki. Po rozpoczęciu silnej
terapii lekami antyretrowirusowymi (agresywniejszej niż w przypadku klasycznej
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profilaktyki) liczba kopii wirusa we krwi noworodka szybko zaczęła spadać, aż znikła.
Później odstawiono leki, a wirus do tej pory „nie powrócił”.
Rozpoczęto właśnie testy kliniczne nowej metody. Weźmie w nich udział kilkadziesiąt
ośrodków z całego świata. Naukowcy wierzą, że jeśli testy zakończą się sukcesem, szanse
na opracowanie skutecznego lekarstwa na HIV znacznie wzrosną8.
Szybki test na HIV
Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zatwierdziła szybki test
diagnostyczny na HIV. Test nazwany Alere Determine HIV1-2/Ag/Ab Combo wykrywa
w próbce z krwi (wystarczy próbka z palca) dwa rodzaje przeciwciał HIV-1 i HIV-2, które
są produkowane przez człowieka w odpowiedzi na wirusa. Jest to pierwszy test, który mówi
też o obecności białka p24 z kapsydu wirusa. Wykrywanie antygenu świadczącego
o obecności wirusa jest o tyle przełomowe, że można będzie wykryć zakażenie, zanim
pojawią się przeciwciała. To z kolei może ograniczyć kolejne zakażenia9.
Działanie przeciwwirusowe bzu czarnego
W badaniach przeprowadzonych przez Sahpira-Nahor testowano wpływ ekstraktu
z owoców bzu czarnego na zdolność hamowania namnażania wirusa HIV, przy zastosowaniu
linii komórek CD4+ i CEM Molt 4 oraz ludzkich limfocytów krwi obwodowej. W tym celu
wirus HIV wstępnie inkubowano z dodatkiem roztworu ekstraktu owoców bzu w dwóch
różnych stężeniach. Stwierdzono znaczne zmniejszenie zakaźności szczepów HIV (Eli, LAI,
HIV, IIIB), mierząc poziom antygenu p24 w supernatantach (płyny pohodowlane zmieszane
w stosunku 1:1) z hodowli zainfekowanych w porównaniu z grupą kontrolną. Być może
będzie możliwe zastosowanie bzu w projektowaniu prostych lub łączonych terapii
przeciwwirusowych dla osób narażonych uprzednio na zakażenie HIV10.
Smartfony i tablety przydatne w poszukiwaniu leków przeciw HIV
Korzystający z aplikacji FightAIDS@Home posiadacze smartfonów i tabletów tworzą
coś w rodzaju superkomputera przez oddanego do dyspozycji badaczy. Aplikacja działać
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będzie tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest używane, połączone z Wi-Fi, prawie w pełni
naładowane lub podłączone do kontaktu.
Naukowcy z Molecular Graphics Laboratory w Scripps Researche Institute od lat
poszukują nowych leków na HIV. Korzystają z pomocy wolontariuszy, którzy udostępniają
swoje domowe komputery w sieci Word Community Grid (polska strona projektu:
www.boincatpoland.org). Od momentu uruchomienia aplikacji na smartfony do „klubu”
dołączyło już 30 tys. użytkowników.
Aplikacja opracowana została przez zespół prof. Dawida Andersona z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley. Przetwarzanie rozproszone, gdzie użytkownicy udostępniają
moc obliczeniowa swoich komputerów, stało się ważnym wsparciem wielu projektów
z różnych dziedzin nauki. Pozwala również naukowcom przyśpieszyć badania i zredukować
ich koszty11.
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 na stałe
miałby możliwość niedopuszczenia do 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
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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 stymuluje 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
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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obecności

HIV
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rozpoczęcie

walki

z

nim.

Jednak

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 skuteczna12.
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

szczepionką

przeciwko

zakażeniu

HIV.

Zawiera

zabitego,

genetycznie

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
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szczepionki ryzyko zakażenia maleje o około 30 proc., ale dowiedziono także, iż nie chroni
ona przed wszystkimi szczepami wirusa13.
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 –
wprowadzono do niej gen odpowiedzialny za produkcję enzymu Cyanovirin-N (CVN), który
uniemożliwia wirusowi przenikanie do ludzkich komórek i namnażanie się w nich14.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Pakiet dla turysty
Ratownicy w Świnoujściu od początku sierpnia, poza promowaniem bezpiecznego
plażowania i odpowiedniego zachowania w wodzie, zajęli się innym aspektem związanym
z wakacyjnym

wypoczynkiem.

Młodzi

ludzie

otrzymują

„pakiet

turysty”,

w którym znajdują się rzeczy potrzebne do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, czyli
gumowe rękawice i maseczka do resuscytacji. W pakiecie znajduje się także breloczek
z prezerwatywą, której użycie w przypadku zachowań ryzykownych może ograniczyć
zakażenie HIV.
Akcja została zapoczątkowana przez „Błękitny Patrol”, w którym uczestniczą młodzi
ludzie uczący się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć ratownicy
przekazywali wiedzę i ćwiczyli z uczestnikami udzielanie pierwszej pomocy, resuscytację
krążeniowo-oddechową, uświadamiali także, jak przy udzielaniu pierwszej pomocy można
zakazić się wirusami przenoszonymi prze krew, w tym HIV. Już pierwsze zajęcia pokazały,
że wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca, dlatego postanowiono poszerzyć akcję
informacyjną.
Takie działanie, jak rozdawanie „pakietu turysty” z ulotką informacyjną i potrzebnymi
do zachowania bezpieczeństwa akcesoriami, są częścią większej kampanii „Pomagam sobie.
Pomagam

innym”,

zorganizowanej

przez

Wydział

Zdrowia

Publicznego

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe –15.
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Kampania „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” wciąż aktualna
Od kilku lat prowadzi się w Polsce kampanię promującą testowanie w kierunku HIV
wszystkich kobiet ciężarnych, zorganizowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Badanie
takie nie jest obowiązkowe, tymczasem wykrycie HIV u kobiety oczekującej dziecka lub
przed planowaną ciążą oraz podjęcie odpowiedniego leczenia antyretrowirusowego daje
dziecku 99 proc. szans na życie bez zakażenia. Szacuje się, że w Polsce testy w kierunku HIV
wykonuje mniej niż 10 proc. ciężarnych, podczas gdy w niektórych krajach Europy
Zachodniej wskaźnik sięga prawie 100 proc. Jeżeli kobieta nie wie o swoim zakażeniu,
ryzyko przeniesienia HIV na dziecko w czasie ciąży lub porodu (w większości przypadków
do zakażenia dochodzi w czasie porodu) wynosi ok. 40 proc. Wirus może być także
przeniesiony podczas karmienia piersią, ponieważ jest obecny w mleku zakażonej matki,
a przewód pokarmowy noworodka jest wrażliwy na zakażenie HIV. Bez odpowiedniego
leczenia u 25 proc. dzieci zakażonych wertykalnie przez matkę, pełnoobjawowy AIDS
rozwija się przed pierwszym rokiem życia. U 80 proc. objawy AIDS występują do 2. roku
życia. Średni czas życia dziecka zakażonego HIV przez matkę wynosi bez leczenia od 22
do 38 miesięcy16.
Wiedza, która chroni przed HIV i HPV
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.
Zarówno w kontekście HIV, jak i HPV, zwrócono uwagę na ryzyko zakażenia występujące
podczas zabiegów medycznych i kosmetycznych, a także te występujące podczas kontaktów
seksualnych. Zasugerowano, jakie środki ostrożności należy podjąć dla każdej z tych
ryzykownych sytuacji17.
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
16
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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, podejmowała się działania na rzecz zwiększenia 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
dopatrywali się początkowo zaplanowanej przez rząd eksterminacji czarnoskórych, zaczęli
w końcu dostrzegać potrzebę edukacji18.
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
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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 szczepionek19.
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, wysokowyspecjalizowanym 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
pracownicy służby zdrowia będą badani co trzy miesiące przez osoby prowadzące ich
leczenie oraz przez specjalistów w miejscu wykonywania pracy. Seropozytywny personel
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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 świadoma20.
RAPORTY
Zakażenia przenoszone drogą płciową związane z podróżowaniem: analiza na podstawie
danych sieci GeoSentinel
Choć dotychczas nie przeprowadzono wieloośrodkowych badań o znaczeniu
klinicznym (opublikowano jedynie wyniki badań dotyczących ZPD, które koncentrowały się
w całości wokół zagadnień odnoszących się do ryzykownych zachowań lub które
przeprowadzone były w pojedynczych ośrodkach), przyjmuje się, że podróżowanie jest
czynnikiem ryzyka zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP).
Celem przeprowadzonej analizy było wykazanie różnorodnych chorób oraz
czynników demograficznych i geograficznych odpowiedzialnych za zachorowania na ZPDP
związane z podróżowaniem, przez ocenę danych udostępnionych przez kliniki medycyny
podróży objęte globalną siecią GeoSentinel. GeoSentinel jest globalną siecią nadzoru
powołaną w 1995 roku przez International Society of Travel Medicine i Centers for Disease
Control and Prevention w Atlancie, zapewniającą środki umożliwiające oszacowanie danych
epidemiologicznych chorób związanych z podróżowanie wśród podróżnych i imigrantów.
Na całym świecie liczba międzynarodowych podróży wzrosła ze 150 milionów
w 1970 roku do prawie miliarda w 2011 roku (z 4% wzrostem w 2011r.), co prawdopodobnie
znacząco wpłynęło na zwiększenie liczby przypadków ZPDP związanych z podróżowaniem.
Spowodowało to istotne skutki dla zdrowia publicznego, między innymi wzrosły liczby
prognozowanych, diagnozowanych i leczonych przypadków zakażeń HIV w krajach
rozwiniętych ze względu na przenoszenie różnych szczepów wirusów.
Zebrano i przeanalizowano dane od chorych podróżnych między 1 czerwca 1996 roku
a 30 listopada 2010 roku szukających porad w klinikach objętych globalną siecią GeoSentinel
pod kątem ZPDP w zależności od tego, czy zachorowanie nastąpiło w trakcie czy po podróży
lub było związane z imigracją. Obliczono średnią zapadalność dla każdej z trzech grup
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podróżnych oraz regresję logistyczną w celu wykazania związku między ZPDP a zmiennymi
demograficznymi, geograficznymi oraz podróżowaniem.
W większości przeprowadzonych dotychczas badań wykazano, że wzrost ryzyka
ZPDP związanych z podróżowaniem wynika z dużego rozpowszechnienia przypadkowych
kontaktów seksualnych. W opublikowanym w 2010 roku przeglądzie systematycznym
wykazano

łączną

częstość

przypadkowych

kontaktów

płciowych

związanych

z podróżowaniem wynoszącą 20,4% (95% PU 14,8 -26,7%), z których prawie 50% odbyło się
bez zabezpieczenia.
Analiza objęła 112 180 chorych podróżnych (podzielono ich na trzy grupy) – 64 335
konsultowanych po podróży, 38 287 w trakcie podróży oraz 9558 imigrantów. ZPDP
rozpoznano u 974 (0,9%) pacjentów, zdiagnozowano 1001 przypadków ZPDP. Średnia
zapadalność na ZPDP wynosiła 6,6, 10,2 i 16,8 na 1000 podróżnych odpowiednio dla każdej
z trzech grup. W każdej z trzech grup podróżnych częstość występowania ZPDP była różna.
Najczęściej rozpoznawanymi było nierzeżączkowe i nieswoiste zapalenie cewki moczowej
(30,2%) oraz ostra choroba retrowirusowa (27,6%) u pacjentów szukających pomocy
medycznej po odbytej podróży; nierzeżączkowe i nieswoiste zapalenie cewki moczowej
(21,1%), zapalenie najądrza (15,2%) i zapalenie szyjki macicy (12,3%) u pacjentów
odwiedzających klinikę w trakcie podróży oraz kiła wśród imigrantów (67,8%). U chorych
przebadanych po podróży stwierdzono istotny związek między rozpoznaniem ZPDP a płcią
męską, podróżowaniem w celu odwiedzenia znajomych lub krewnych, czasem podróży
krótszym niż miesiąc i brakiem konsultacji medycznej przed planowaną podróżą.
Podsumowując

przeprowadzoną

analizę

stwierdzono,

że

rodzaj

zakażenia

przenoszonego drogą płciową związanego z podróżowaniem różni się znacznie w zależności
od kategorii podróżujących. Strategie służące ograniczeniu ryzyka zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową powinny być nakierowane zwłaszcza na mężczyzn i osoby
podróżujące do znajomych lub rodziny. Uzyskane wyniki umożliwiają wskazanie grup
podróżnych, które należałoby objąć odpowiednim postępowaniem przed planowaną podróżą,
a także mogą być wykorzystane przy wdrażaniu badań przesiewowych i przy podejmowaniu
decyzji u pacjentów, którzy podróż odbyli.
Omawiając tę analizę warto dodać, że duże rozpowszechnienie zakażeń HIV
rejestrowane w bazach danych sieci GeoSentinel wymaga szczególnej uwagi. Autorzy nie
oceniali, czy wykryte przypadki zakażeń HIV są nowymi infekcjami i nie mogli w całości
wykluczyć przypadków, gdy do ekspozycji doszło w kraju ojczystym. Dla 63% podróżnych
z ostrą chorobą retrowirusową, którzy podróżowali w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mediana

czasu między powrotem z podróży a rozpoznaniem zakażenia HIV wynosiła 28 dni
(IQR 10 - 59). Podróż może znacznie wpłynąć na szerzenie zakażenia HIV. W krajach
rozwiniętych podróżni i ci, którzy odwiedzają znajomych lub rodziny, są bardziej narażeni na
ryzyko zakażenia HIV niż osoby niepodróżujące. W badanej grupie wykazano, że spora
liczba osób z ostrą chorobą retrowirusową spośród osób przebadanych po podróży urodziła
się w krajach Europy Zachodniej i podróżowała głównie po Europie (dane nie zostały
przedstawione). Ryzyko zakażenia HIV drogą kontaktu seksualnego jest jednym
z niższych wśród ZPDP, dlatego też powyższe wyniki mogą świadczyć o wysokim ryzyku
ZPDP u podróżnych21.
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