Raport nr 10/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w październiku 2013 roku
WPROWADZENIE
Październik był miesiącem, w którym dziennikarzy nie interesowały szczególnie
zagadnienia HIV/AIDS. Co za tym idzie na łamach prasy ukazało się bardzo mało informacji
z tego zakresu. W 9 tytułach ukazało się tyleż samo publikacji dotyczących różnych aspektów
omawianej problematyki.
Zwrócono uwagę na wzrost liczby wykrytych zakażeń HIV w pierwszym półroczu br.
w naszym kraju w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W doniesieniach na temat
farmakologii zauważono postępujący rozwój kombinacji leków, które swoje zastosowanie
znalazły również w terapii HIV/AIDS. „New England Journal of Medicine” opublikował
analizę przypadku dziewczynki urodzonej z HIV, której włączono silną dawkę leków
antyretrowirusowych, dzięki czemu u dziecka nie ma śladów zakażenia, a ostatnie wyniki
badań potwierdziły sukces lekarzy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Missisipi.
To najważniejsze doniesienia z obszaru HIV/AIDS, o których pisała październikowa prasa.
EPIDEMIOLOGIA
Polska – wykrytych zakażeń wciąż przybywa
W pierwszym półroczu tego roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny odnotował 600 nowo wykrytych zakażeń HIV. To o blisko 200
więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. W pierwszym półroczu 2013 r. 89 osób
zachorowało na AIDS, a 32 zmarły. Po statystycznie bardziej optymistycznym 2012 r., kiedy
nowo wykrytych zakażeń było niewiele ponad 1000, ich liczba wróciła do poziomu z lat 2010
- 2011, a być może nawet go przekroczy.
W Polsce

test w kierunku HIV można zrobić bezpłatnie w wielu miejscach.

Skorzystać może każdy, kto miał ryzykowne zachowania, ale jak dotąd zrobił go zaledwie
co 10. dorosły Polak. Od początku epidemii wykryto 17 tys. zakażeń. Eksperci szacują, że
w Polsce z HIV żyje około 30-35 tys. osób1.
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Chorych przybywa, „Gazeta Współczesna” z dnia 16.10.2013 r.
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Na Podkarpaciu także odnotowuje się wzrost wykrytych zakażeń
W województwie podkarpackim od momentu wdrożenia badań (1985 r.) do 30
czerwca 2013 r. odnotowano ogółem 279 zakażeń HIV. Zakażenia stwierdzono u 206
mężczyzn, 61 kobiet i 5 dzieci w wieku do lat 15 oraz u 7 osób bez zebranych danych.
W całym regionie odnotowano 72 zachorowania na AIDS, 30 chorych zmarło. Liczby te
jednak nie odzwierciedlają faktycznej skali problemu. Szacuje się, że na Podkarpaciu z HIV
żyje od 500 do 600 osób – mówi Waldemar Burzyński, koordynator Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Rzeszowie. Dominującą grupą wiekową wśród zakażonych są osoby
w wieku 21 - 30 lat, stanowią ok. 60 proc rozpoznań.
Dr Burzyński twierdzi, że wciąż pokutuje u nas mit o tym, że wirus to problem tzw.
„grup ryzyka”. Tymczasem ryzyko dotyczy każdego z nas, a funkcjonująca w świadomości
wielu ludzi kategoria „grup ryzyka” od dawna nie przystaje do rzeczywistego obrazu
epidemii. Dopóki nie przyjmiemy do siebie, że zakazić się może każdy, kto podejmuje
ryzykowne zachowania, grupa osób nieświadomych swojego statusu serologicznego będzie
rosła, a to właśnie ta kategoria powoduje ryzyko rozprzestrzeniania się nowych zakażeń.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Rzeszowie czynny jest dwa dni w tygodniu:
w czwartek w godz. 16 - 19 (konsultacje przed i po teście oraz pobór krwi do badań
serologicznych) oraz w piątki w godz. 16 - 18 (konsultacje po teście i wydawanie wyników).
W listopadzie dzięki środkom finansowym otrzymanym z Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie, wydłużony został czas przyjęć w czwartki i w piątki, zwiększony
był też (w zależności o decyzji konsultanta) zakres badań o badania w kierunku zakażeń
wirusem HBV i HCV oraz niektórych chorób przenoszonych drogą płciową.2.
ASPEKTY MEDYCZNE
Dziecko wyleczone z HIV – potwierdzenie wyników
Najnowsze wydanie „New England Journal of Medicine” publikuje analizę przypadku
dziewczynki wyleczonej z HIV. W marcu br. świat obiegła wiadomość, że w USA dzięki
podaniu agresywnej terapii antyretrowirusowej usunięto wirus z organizmu dziecka.
Dziewczynka urodziła się już zakażona HIV. Dr Hannah Gay z Centrum Medycznego
Uniwersytetu Missisipi zadecydowała o natychmiastowym rozpoczęciu leczenia. Pierwszą
dawkę podano dziecku 30 godzin po porodzie. Po półtora roku matka z córeczką przestały
stawiać się na wizyty, terapia zatem została przerwana. Zwykle w takich przypadkach
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dochodzi do wznowienia choroby. Gdy wiele miesięcy później udało się odnaleźć małą
pacjentkę i przeprowadzono badania, okazało się, że jest zdrowa. W jej organizmie nie było
śladu wirusa. Obecnie trzyletnia dziewczynka nie musi brać też żadnych leków
antyretrowirusowych. To pierwszy przypadek potwierdzający możliwość wyeliminowania
HIV z organizmu tak małego dziecka.
Dr Deborah Persaud z Johns Hopkins Children’s Center, autorka publikacji w „New
England Journal of Medicine” mówi, że ten przypadek „to nie jakieś wahnięcie, ale rezultat
bardzo agresywnej terapii, która uniemożliwiła HIV opanowanie układu odpornościowego
dziecka”. Także dr Hannah Gay, autorka sukcesu potwierdza, że u dziewczynki nie ma
śladów zakażenia. Stan zdrowia dziewczynki dalej będzie monitorowany3.

FARMAKOLOGIA
Eskalacja leków combo
Rozwój, komercjalizacja i stosowanie kombinacji leków w Stanach Zjednoczonych
osiągnęło swe apogeum. Według badania przeprowadzonego przez Pharma-Circle, liczba
dopuszczeń produktów fixed-dose (FDC – fixet dose combination), czyli produktów
złożonych, więcej niż potroiła się w porównaniu do lat dziewięćdziesiątych. Dzisiaj jest wiele
aktywnie promowanych FDC oraz innych schematów leczenia obejmujących wiele obszarów
terapeutycznych, wśród nich choroby zakaźne (HIV/AIDS, WZW C, zakażenia bakteryjne).
W ostatniej dekadzie na wyjątkową eskalację leków złożonych miało wpływ wiele
czynników. Jednym z nich były ostanie postępy nauki, które wzbogaciły rozumienie
patofizjologii HIV, nowotworów oraz innych złożonych chorób. Terapia HAART (Highly
Active Antiretroviral Therapy) – wykorzystanie przeciw HIV co najmniej trzech leków
działających na różne wirusy – zmniejsza replikację HIV, oporność wirusa, śmiertelność
pacjentów i wskaźnik zachorowalności, poprawiając jakość życia pacjentów.
Następnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój leków combo było sprzyjające
środowisko regulacyjne i kliniczne. Historycznie Amerykańska Agencja Żywności i Leków
(FDA) oraz amerykańskie środowisko medyczne były sceptyczne w stosunku do kombinacji
leków. Jednak w ciągu ostatniej dekady polityka regulatorów oraz myślenie klinicystów
uległy zmianie. W 2002 r. FDA utworzyła „Biuro Leków Złożonych”, aby oceniać
kombinacje leków wraz z innymi produktami. W 2004 r. rząd USA ogłosił szybką ścieżkę
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pozwalającą FDA oceniać kombinacje leków o niskiej dawce, terapie zamykane w jednym
opakowaniu oraz jednoskładnikowe terapie przeciw HIV dotowane dla pacjentów objętych
programem PEPFAR (President’s Emergency Plan For AIDS Relief), W czerwcu br. FDA
wydała wytyczne dotyczące „dwóch lub więcej leków do stosowania w kombinacji”, aby
odpowiedzieć na rosnącą liczbę nowoczesnych leków złożonych.
Rozwój FDC w ostatniej dekadzie był odpowiedzią na zagrożenia zdrowia
publicznego. FDC są szczególnie ważne dla zarządzania globalnym zagrożeniem chorobami
zakaźnymi, takimi jak HIV/AIDS, malaria czy gruźlica. Światowa Organizacja Zdrowia, wraz
z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, zachęca do rozwijania
kombinacji fixed-dose, które mogą poprawić stosowanie się do rygorów terapii, zredukować
koszty, a także usprawnić dystrybucję do krajów rozwijających się.
To tylko niektóre z czynników mających znaczny wpływ na rozwój leków combo.
Naukowe, kliniczne, regulacyjne oraz komercyjne czynniki będą stymulowały rozwój
i zastosowanie kombinacji leków, a także kształtowały środowisko konkurencji rynkowej4.
INNE
Innowatory „Wprost”
Tygodnik „Wprost” już po raz trzeci postanowił wyróżnić najbardziej innowacyjne
polskie firmy. W kategorii: Farmacja/Medycyna nagrodę Innowator „Wprost” obok
Polpharmy otrzymała firma farmaceutyczna Celon Pharma. Wśród leków z port folio firmy
znajduje się preparaty zwalczający HIV 5.
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