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Skąd wiemy, że U = U działa?

J

Pierwsze badania wskazujące na to, że ART zmniejsza
ryzyko przenies ienia HIV, ukazały się już 20 lat temu.
Wyniki szwajcarskiego badania obserwacyjnego opub
likowano jako Swiss Statement1 •3 już w 2008 roku.
W publikacji tej określono, że ryzyko przeniesienia
zakażenia przez osobę przyjmującą ART jest równe
zeru. Jednak potwierdzenie tej obserwacji w dużych
i prospektywnie przeprowadzonych badaniach klinicz
nych nastąpiło dopiero niedawno. Pierwszym takim
projektem było bad anie HPTN 052, w którym obser
wowano głównie pary heteroseksualne. Włączenie
ART miało d ziałanie ochronne, a szacowana redukcja
ryzyka wyniosła 97%.
W badaniach PARTNER-1 4 i PARTNER-25 obserwowa
no pary, w których jeden z partnerów był zakażony HIV,
a d rugi nie. Osoba zakażona miała niewykrywalną
wiremię HIV, a pary uprawiały seks bez prezerwatyw.
W badaniu PARTNER-1 obserwowano pary zarówno
hetero-, jak i homoseksualne, które uprawiały seks bez
prezerwatywy ponad 58 OOO razy. Natomiast w bada
niu PARTNER-2 obserwowano tylko pary homoseksu
alne, które uprawiały seks bez prezerwatywy ponad
77 OOO razy.

Czy już wiesz, że...
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Przeprowadzano również inne badania, m.in. Rakai oraz
Opposites Attract. W żadnym z nich nie stwierdzono
przypadku przeniesienia HIV na partnera seksualnego,
jeżeli osoba zakażona HIV miała niewykrywalną wiremię.
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