Raport nr 11/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w listopadzie 2013 roku
WPROWADZENIE
W listopadzie dominującym tematem poruszanym na łamach dzienników i czasopism
zawierających publikacje omawiające różne aspekty HIV/AIDS było testowanie w kierunku
HIV. Przed zbliżającym się wtedy Światowym Dniem AIDS, dziennikarze w swoich
materiałach zwracali uwagę na znaczenie badania w kierunku HIV, które jako jedyne może
potwierdzić status serologiczny testującej się osoby. Pisano o niepokojącym wzroście zakażeń
w Polsce. W dziennikach lokalnych podawano dane epidemiologicznego danego
województwa lub regionu. Zwracano uwagę na wciąż małą liczbę osób decydujących się na
wykonanie testu (tylko co 10 Polak zbadał się w kierunku zakażenia), a co za tym idzie na
tzw. szarą strefę zakażonych, którzy nieświadomi swojego statusu serologicznego zakażają
innych. W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Testowania w materiałach prasowych
zachęcano do wykonywania badań i jednocześnie podawano adresy punktów konsultacyjnodiagnostycznych znajdujących się na terenie całego kraju, gdzie bezpłatnie i anonimowo
można zrobić test i skorzystać z konsultacji ekspertów.
Wpływ kryzysu gospodarczego w Grecji na kondycję społeczeństwa i jego
dramatyczne skutki – to obraz, jaki wyłania się z ostatniego raportu WHO. Przedstawiony
raport pokazuje, że oszczędności, jakie poczyniono na ochronie zdrowia, dramatycznie
zwiększyły liczbę zakażeń HIV, co jest między innymi skutkiem trendu, w ramach którego
Grecy „sami zakażają się HIV”, aby móc skorzystać z pomocy socjalnej w postaci zasiłku
wynoszącego 700 euro.
Czy uda nam się całkowicie wyeliminować HIV z organizmu? W listopadowych
materiałach prasowych znajdziemy także próbę odpowiedzi na to pytanie .
Ogółem w listopadzie w 18 tytułach gazet i czasopism ukazały się 32 publikacje
związane z problematyką HIV/AIDS, siedem z tych tytułów drukowało więcej niż jedną
informację na ten temat.
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Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w listopadzie 2013 r.
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EPIDEMIOLOGIA
Europa – liczba zakażeń HIV wzrasta
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Europie i przyległych krajach regionu w zeszłym
roku doszło do ok.131 tys. nowych zakażeń, co oznacza wzrost o 10 tys., czyli o 8 proc.
w stosunku do roku poprzedniego. Blisko 76 tys. z nich zgłosiło rosyjskie biuro statystyczne.
Zróżnicowane są sposoby szerzenia się zakażeń – w europejskim regionie główną drogą
pozostają stosunki heteroseksualne i stosunki między homoseksualnymi mężczyznami, na
wschodzie istotną rolę odgrywa dożylne przyjmowanie narkotyków. Podczas gdy liczba
zachorowań na AIDS w Europie Zachodniej spadła – o 48 proc. w latach 2006 - 2012, to na
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wschodzie regionu europejskiego, obejmującego wiele azjatyckich poradzieckich republik,
liczba ta wzrosła o 113 proc. Z danych WHO wynika, że w Rosji z HIV w 2011 r. żyło od 730
tys. do 1,3 mln osób. Według ekspertów wzrost zakażeń wiąże się z brakiem środków
zapobiegawczych w środowiskach o wysokim stopniu zachowań ryzykownych. Chodzi o igły
i strzykawki dla osób przyjmujących dożylnie narkotyki, darmowe prezerwatywy i łatwą
dostępność testowania w kierunku HIV u kobiet sprzedających usługi seksualne
i homoseksualistów oraz wczesny dostęp do leczenia antyretrowirusowego.
Marc Sprenger, dyrektor ECDC, zauważył, że bardzo wiele osób, u których stwierdza
się zakażenie HIV – czyli 49 proc. – jest diagnozowanych na późnym etapie infekcji,
co oznacza, że ludziom tym bardzo szybko jest potrzebne leczenie antyretrowirusowe,
ponieważ ich system immunologiczny już zaczął zawodzić.
Na całym świecie z HIV żyje około 35 mln ludzi, z czego większość w Afryce
Subsaharyjskiej, gdzie jest słaba dostępność prewencji, badań i leków. Ale nawet
we względnie zamożnym regionie europejskim jedynie co trzecia osoba zakażona otrzymuje
potrzebną terapię. Nie dotyczy to Polski, w której leczeniem ARV objęta jest każda osoba,
która tego wymaga1.
Polska – epidemia HIV wciąż nie pod kontrolą
Epidemia HIV w Polsce wciąż nie została opanowana. Według danych Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Polsce rośnie liczba nowo
wykrytych zakażeń HIV. W pierwszym półroczu br. wykryto 600 nowych zakażeń. To
o blisko 200 więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Od czerwca do września liczba
zakażonych wzrosła o 312 osób - od stycznia do września br. w naszym kraju zarejestrowano
912 zakażeń HIV. Na AIDS zachorowało 127 osób, 40 zmarło. Eksperci podkreślają,
że więcej niż połowa osób zakażonych nie wie o tym.
W woj. łódzkim wzrasta liczba zakażeń
W Łódzkiem w zeszłym roku zdiagnozowano 42 zakażenia HIV. Dwadzieścia osób
zachorowało na AIDS, sześć z tego powodu zmarło. W pierwszej połowie 2013 r. na AIDS
zmarły trzy osoby, zachorowało dziewięć nowych, a 15 dowiedziało się o swoim zakażeniu.
W Polsce test w kierunku HIV można zrobić w punktach konsultacyjnodiagnostycznych na terenie całego kraju. Skorzystać z badania może każdy, ale niestety robią
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to nieliczni. Test w kierunku HIV ma za sobą zaledwie co 10. dorosły Polak. W woj. łódzkim
działa jeden punkt konsultacyjno-diagnostyczny, który znajduje się przy Poradni Niedoborów
Odpornościowych w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. W poradni można wykonać badanie
bezpłatnie i anonimowoW poradni robi się ok. 1600 badań rocznie2.
Na Opolszczyźnie coraz więcej zachorowań
Do tej pory HIV stwierdzono u 316 Opolan, najmłodszy z nich ma 18 lat, a najstarszy
62. Przypuszcza się jednak, że jest ich dwukrotnie więcej. W grupie zakażonych HIV
zachorowały 74 osoby, 34 zmarły, wśród nich było dziecko zakażone przez matkę. Te dane
podała dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu na konferencji
prasowej zorganizowanej z okazji inauguracji ogólnopolskiej kampanii przygotowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS „Znam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
Zalecam test na HIV”.
Na Opolszczyźnie wśród zakażonych HIV dominują mężczyźni, wśród nich wykryto
247 zakażeń. Jeśli chodzi o zachorowania na AIDS, jest podobnie. W grupie tej przeważają
ludzie młodzi, szesnastu z nich w momencie postawienia diagnozy miało od 20 do 29 lat,
dwudziestu siedmiu od 30 do 39 lat, jedenastu było w wieku 40 - 49 lat, trzech w przedziale
wiekowym 50 - 59 lat. Najstarszy, 60 letni chory zmarł.
Jeśli chodzi o zachorowania na AIDS, w 35 przypadkach choroba ta rozwinęła się
u osób, które przed laty stosowały dożylnie narkotyki, używały wspólnych igieł i tą drogą
zakaziły się. Ale taki obraz zakażenia to już przeszłość. Obecnie coraz częściej do zakażeń
dochodzi wskutek kontaktów heteroseksualnych i homoseksualnych, np. z przygodnie
poznanymi osobami. Aż w 75 proc. odnotowanych w woj. opolskim przypadków, osoby
zakażone HIV nie wiedziały, że są seropozytywne3.
Dolny Śląsk w niechlubnej czołówce
Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny wynika, że w latach 2008 - 2012 Dolny Śląsk z 3,8 przypadków zakażeń na 100 tys.
ludności znajdował się na drugim miejscu ze względu na średnią roczną liczbę wykrywanych
zakażeń HIV. W przypadku średniej rocznej zapadalności na AIDS, w tych samych latach
województwo dolnośląskie zajmowało pierwsze miejsce (1,2 osoby na 100 tys.
mieszkańców).
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Od stycznia do września br. na Dolnym Śląsku HIV wykryto u 105 osób, na AIDS
zachorowało 12 osób (w całej Polsce 127), sześć osób zmarło. Zdaniem lekarzy i ekspertów
dane te nie są miarodajne. Test w kierunku HIV ma za sobą zaledwie co 10 dorosły Polak.
Dlatego te statystyki mogą być zaniżone. Szacuje się, że w Polsce z HIV żyje ok. 30 - 35 tys.
osób. Wciąż pokutuje u nas opinia, że HIV dotyczy tak zwanych grup ryzyka, gdy tymczasem
HIV może dotyczyć każdego z nas. Dopóki Polacy nie przyjmą tego do wiadomości liczba
osób zakażonych i zakażających będzie rosła – twierdzą eksperci4.
Wielkopolska
Tylko w tym roku w województwie wielkopolskim zarejestrowano 93 nowe zakażenia
HIV. Większość zakażeń dotyczy mężczyzn, zarejestrowano tylko siedem zakażeń wśród
kobiet. Dane wskazują, że nie wykryto żadnego zakażenia u Wielkopolanina, który ma mniej
niż 20 lat. Najczęściej wykrywa się zakażenie u osób w wieku 30 - 39 lat (42 przypadki) oraz
od 20 do 29 roku życia (43 osoby). Wykryto też zakażenie u osób, które skończyły 60 lat5.
ASPEKTY MEDYCZNE
Czy uda się pokonać HIV?
Znamy coraz więcej sposobów, aby skuteczniej walczyć z HIV, a mimo to od ponad
30 lat to wirus wygrywa. Profesor Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, przyczynę tego stanu rzeczy upatruje m.in. w późnych rozpoznaniach
zakażenia HIV. Zakażenia te diagnozowane są wtedy, gdy niedobór odporności jest już
znacznie zaawansowany. Nie dysponujemy jeszcze lekami, które skutecznie niszczą HIV
w organizmie. Dostępne leki antyretrowirusowe pozwalają na zahamowanie replikacji HIV,
nie pozwalają natomiast pozbyć się go zupełnie. Wirusy w postaci uśpionej pozostają w tzw.
rezerwuarach (komórkach długo żyjących). W momencie, gdy pacjent przestaje brać leki,
dochodzi do replikacji, czyli namnażania się HIV. Leki antyretrowirusowe są bardzo
skuteczne, ale wywołują też działania niepożądane.
Coraz częściej pojawiają się optymistyczne doniesienia o pracach nad szczepionką
przeciw HIV. Zdaniem pani profesor Knysz droga do nich jest daleka. Coraz częściej mówi
się natomiast o eradykacji, czyli usunięciu wirusa z organizmu. Wiele projektów badawczych

4

Agata Wojciechowska, Więcej osób choruje na AIDS, „Polska – Gazeta Wrocławska” z dnia 27.11.2013 r.
Mariusz Idczak, Wirus HIV w Wielkopolsce też zbiera żniwo, „Polska – Głos Wielkopolski” z dnia 29.11.2013r.
Mariusz Idczak, Kolczyki z AIDS?, „Polska – Głos Wielkopolski” z dnia 29.11.2013 r.
5

5

jest nakierowanych na to, by zlikwidować wirusa, który schował się w rezerwuarach
organizmu. Trwają prace nad wykorzystaniem leków, które do tej pory były używane
w hematologii, do leczenia nowotworów krwi.
We wrześniu pojawiła się informacja dotycząca badań prowadzonych przez
naukowców z USA. Mają oni nadzieję, że środki dotychczas zarejestrowane i stosowane
w leczeniu innych chorób, mogą być skuteczne w całkowitym wyeliminowaniu wirusa
z komórek. Już wcześniej badano je pod kątem działań ubocznych i tolerancji, więc może
to znacznie skrócić etap badań klinicznych dotyczących ich bezpieczeństwa. Wkrótce
powinny się zacząć badania kliniczne leku tego typu w RPA. Badania nad zniszczeniem
wirusa są bardzo zaawansowane, warsztat badawczy pozwala na okrywanie nowych tajemnic
związanych z HIV i przybliża nas do ostatecznego celu, jakim jest eradykacja – mówi prof.
Brygida Knysz6.
Trudne wyzwania dla kobiet żyjących z HIV
Pierwsze przypadki AIDS rozpoznawano u mężczyzn homoseksualnych i chorych
na hemofilię. Nieco później okazało się, że problem dotyczy też kobiet. Obecnie w wielu
częściach świata, także w Polsce, HIV rozprzestrzenia się przede wszystkim poprzez kontakty
seksualne i coraz częściej zakażają się kobiety.
Drogi zakażenia HIV są u kobiet takie same jak u mężczyzn, jednak HIV
w kontaktach seksualnych znacznie łatwiej przenosi się z mężczyzny na kobietę. Podobnie jak
u mężczyzn, tak i u kobiet, nieleczone zakażenie HIV prowadzi do stopniowego, trwającego
zwykle przez lata, osłabiania układu odpornościowego, co w końcu doprowadza
do rozwinięcia się pełnoobjawowego AIDS. Aby temu zapobiec konieczna jest świadomość
zakażenia i stałe kontrolowanie stanu układu immunologicznego osoby zakażonej przez
lekarza specjalistę. Liczba komórek CD4 może być znacznie wyższa u kobiet niż u mężczyzn
znajdujących się na tym samym etapie zakażenia HIV, może się zmniejszać w czasie
miesiączki. Przyjmowane doustnie środki antykoncepcyjne mogą także obniżać liczbę tych
komórek, ale nie w takim stopniu, by powodować zagrożenie dla zdrowia. W czasie ciąży
obniża się liczba komórek CD4, co spowodowane jest zwiększeniem objętości krwi w tym
czasie. Po urodzeniu dziecka, po pewnym czasie, ich liczba wraca do wartości sprzed ciąży.
Kobiety żyjące z HIV mają często mniej czasu, aby zająć się swoim zdrowiem, np.
opiekują się dziećmi lub innymi członkami rodziny. Wbrew często rozpowszechnianym
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poglądom, u wielu kobiet do zakażenia nie doszło z powodu częstych i licznych zmian
partnerów seksualnych. Wiele z nich zakaziło się od swojego pierwszego i jedynego
partnera7.
Czy karmienie piersią może uchronić noworodka przed HIV?
Amerykańscy naukowcy na łamach prestiżowego czasopisma „PNAS” donoszą,
że karmienie piersią może chronić noworodki przed HIV pochodzącym od matki. Okazuje
się, że w mleku matki znajduje się białko o nazwie TNC, zdolne do zabijania HIV. Odkrycie
to być może da odpowiedź na pytanie, dlaczego noworodki matek seropozytywnych często
nie są zakażone tym niebezpiecznym wirusem.
Do tej pory białko TNC znane było ze swej kluczowej roli w rozwoju płodu
oraz wpływu na gojenie się ran i naprawę tkanek. Na razie nie wiadomo, czy to białko działa
w pojedynkę, czy w eliminowaniu wirusa pomagają mu inne substancje. Ponieważ badania
ciągle trwają, kobiety żyjące z HIV powinny kierować się obowiązującymi zaleceniami
lekarzy i tak jak robiły to do tej pory - nie karmić piersią8.
Zachodniopomorskie - testy w kierunku HIV
Epidemia HIV/AIDS nadal stanowi ważny problem dla zdrowia publicznego
na świecie i w Polsce. 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to dobry
moment, by podkreślić znaczenie działań profilaktycznych, w tym testowania w kierunku
HIV jako skutecznej metody przeciwko rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV.
W 2012 r. test w kierunku HIV wykonało w Szczecinie 1445 osób (w tym 400 kobiet
w ciąży). Zakażenie potwierdzono u 12 osób. W tym roku do końca października na badania
zdecydowały się już 1102 osoby (w tym 256 kobiet w ciąży). Zakażenie HIV potwierdzono
u 12 osób. W ramach dotacji wojewody w wysokości 12,5 tys. zł. wykonano dodatkowo 388
badań wśród osób w grupie wiekowej 18 - 49 lat aktywnych seksualnie i podejmujących
ryzykowne zachowania.
Na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie i Koszalinie od 1997
roku funkcjonują dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD) wykonujące bezpłatnie
i anonimowo badania w kierunku zakażenia HIV połączone z profesjonalnym poradnictwem
przed i po teście. W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS oraz Europejskiego
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Tygodnia Testowania, PKD w Szczecinie w dniach 25 - 29 listopada br. był czynny
codziennie w godz. 15.15 – 19.15 (przez cały rok punkt jest czynny w poniedziałki środy).
W woj. zachodniopomorskim do 20 listopada 2013 r. (według danych prowadzonych
od 1985 r.) zarejestrowano łącznie 671 osób zakażonych HIV. W samym 2013 r. stwierdzono
47 nowych zakażeń, w tym blisko 1/3 poprzez badania wykonane anonimowo. Od początku
2013 r. do dziś AIDS rozpoznano u 18 osób, sześć z nich zmarło9.
Dodatkowe dyżury w białostockim PKD
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku działający przy Ośrodku
Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w ciągu roku czynny jest w poniedziałki
i środy od godz. 15.00 do 17.45. W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS,
dodatkowo do 12 grudnia był do dyspozycji pacjentów we wtorki i czwartki od 15.00 do
17.30.
W białostockim PKD, podobnie jak we wszystkich punktach konsultacyjnodiagnostycznych w Polsce, można wykonać test w kierunku HIV i skorzystać z pomocy
doradców10.
Zrób test, aby zdążyć przed AIDS
Andrzej Olczyk, prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy „Razem” mówi, że dziś
najwięcej zakażeń HIV to wynik ryzykownych zachowań seksualnych, coraz rzadziej
dochodzi do zakażeń wśród osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną. Jedynym sposobem
by sprawdzić czy nie jest się zakażonym jest wykonanie testu w kierunku HIV. W tym roku
w PKD w Toruniu przetestowano kilkaset osób, z których większość to mężczyźni.
Potwierdzono pięć nowych zakażeń HIV.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny, w woj. kujawsko-pomorskim zarejestrowano 680 osób żyjących z HIV. Szacuje się,
że zakażonych jest dwukrotnie więcej. Osób ze zdiagnozowanym AIDS jest blisko 200, a 90
z nich zmarło. Tylko w tym roku, do czerwca, zanotowano 23 nowe przypadki zakażenia
HIV.
Późne rozpoznanie zakażenia zmniejsza szanse na skuteczne leczenie pacjenta,
a jednocześnie zwiększa ryzyko przeniesienia HIV na partnerkę czy partnera seksualnego
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przez osobę nieświadomą swojego zakażenia. Wciąż zakażenie HIV wykrywane jest zbyt
późno, nawet w fazie AIDS.
W Toruniu bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV można wykonać
w Wojewódzkiej Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szosie Bydgoskiej,
we wtorki i piątki w godz. 14.00 – 18.0011.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Grecja – dramatyczne skutki kryzysu
Z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że zapaść
gospodarcza, która dotknęła Grecję, dramatycznie odbija się na kondycji społeczeństwa.
W ciągu minionych lat znacząco wzrosła liczba zakażonych HIV i chorych na depresję,
a liczba samobójstw jest dwukrotnie większa, niż przed kryzysem. Między 2007 a 2011
rokiem liczba osób, które targnęły się na własne życie, wzrosła o 47 proc. Z danych
Narodowego Centrum Badań Społecznych wynika, że w kraju wzrosła też liczba kobiet
sprzedających usługi seksualne – w ciągu dwóch lat liczba ta wzrosła o 150 proc. W sposób
dramatyczny rośnie też liczba zakażeń HIV. Z danych greckiego centrum kontroli
i zapobiegania chorobom wynika, że przez ostatnich 10 lat wskaźnik liczby osób
seropozytywnych prawie się potroił i obecnie wynosi 10,9 na 100 tys. obywateli. Częściowo
jest to efekt oczczędzania na zdrowiu – w latach 2009 - 2011 wydatki na ochronę zdrowia
w Grecji zmniejszyły się o 11,1 proc. Ponad połowę nowych zakażeń odnotowano wśród
mężczyzn w grupie wiekowej 25 - 39 lat12.
Z raportu WHO wynika, że Grecy sami, świadomie zakażają się HIV, by uzyskać
dostęp do służby zdrowia i minimalnych zapomóg. Jest to jedyny sposób, by skorzystać
z systemu socjalnego i otrzymać 700 euro miesięcznie zapomogi. Specjaliści oceniają,
że ponad połowa nowych przypadków to efekt „świadomego autozakażenia”. Analitycy
twierdzą, iż trudno ustalić dokładny sposób „dystrybucji i redystrybucji wirusa w Grecji”,
niemniej dopuszczają istnienie całego przemysłu „zakażania HIV” w tym kraju. Nie jest więc
wykluczone, że do zakażeń HIV może dochodzić nie tylko poprzez świadomą wymianę
płynów fizjologicznych zawierających HIV z zakażoną osobą, ale także poprzez ich sprzedaż
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i wprowadzanie do organizmu zdrowego, ale bardzo zdesperowanego człowieka, metodami
medycznymi, np. poprzez zastrzyk13.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Nasza wiedza na temat HIV wciąż niewystarczająca
W Polsce co roku wykrywa się nawet 1,2 tys. nowych zakażeń HIV. Wynika z tego,
że codziennie o swoim zakażeniu dowiadują się co najmniej trzy osoby. Eksperci alarmują,
że istotą problemu jest fakt, że w naszym kraju mamy do czynienia z bardzo dużą „szarą
strefą HIV”, złożoną z osób, które nie wiedzą o swoim statusie i mogą nieświadomie zakażać
innych.
Młodzi ludzie mają małą wiedzę o HIV i innych chorobach przenoszonych drogą
płciową. A właśnie wśród nich odnotowuje się bardzo dużo zakażeń – wskazuje Robert
Łukasik, prezes Zjednoczenia na rzecz żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”. Dlatego
w profilaktykę powinni być zaangażowani wszyscy – rodzice, szkoła, organizacje
pozarządowe oraz instytucje wspierające14.
Chełm – Olimpiada Profilaktyki HIV
Dnia 5 grudnia, w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomicznych
i Hotelarskich zorganizowały Międzygimnazjalną Olimpiadę Profilaktyki HIV. Ponadto dla
uczniów korzystających z bursy zorganizowano konkurs plastyczny na plakat pod hasłem:
„Bądź świadomy, unikniesz HIV”.
W województwie lubelskim test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie
i anonimowo w laboratorium szpitala im. Jana Bożego w Lublinie oraz w Puławach.15.
INNE
A to ciekawe - krew gadów pokona HIV?
Naukowcy rozpoczęli badania biorąc pod lupę niezwykłą odporność krokodyli
i aligatorów. Układ immunologiczny tych gadów jest znacznie silniejszy niż człowieka i jest
w stanie pokonać np. wirusy, z którymi nigdy wcześniej nie miał styczności. Trwają prace
nad pozyskaniem przeciwciał, które pomogłyby skutecznie walczyć z HIV. Co więcej
naukowcy wykorzystują wyizolowane odpowiednie komórki krwi gadów do walki
13

Błażej Sadowski, HIV receptą na nędzę, „Dziennik Trybuna” z dnia 27.11.2013 r.
Nasza wiedza na temat HIV wciąż kuleje, „Gazeta Pomorska” z dnia 23.11.2013 r.
15
Przeciwko paleniu i AIDS, „Super Tydzień Chełmski” z dnia 25.11.2013 r.
14

10

z bakteriami i grzybami. Aktywne białka i leukocyty pozyskane z krwi aligatora radziły sobie
ze szczepami gronkowca złocistego skuteczniej niż antybiotyki16.
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