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W czerwcu 2016 roku minŒ‡o 35 lat od czasu wykrycia i opisania przez ame-
rykaæskie Centra Kontroli Chor�b (Centers for Disease Control, CDC),
pierwszych przypadk�w nieznanej choroby, kt�r„ p�z·niej okreElono jako
zaka¿enie ludzkim wirusem niedoboru odpornoEci (ang. human immunodefi-
ciency virus, HIV), prowadz„ce do AIDS D nabytego zespo‡u obni¿enia odpor-
noEci (ang. aquired immunodeficiency syndrome).

W pierwszym raporcie CDC przedstawiono przypadki rzadkiego zapalenia
p‡uc i choroby nowotworowej u kilku zdrowych dot„d, m‡odych, homosek-
sualnych mŒ¿czyzn. Przebieg choroby by‡ bardzo szybki i koæczy‡a siŒ ona
Emierci„. Liczba nowych zachorowaæ wzrasta‡a lawinowo i zaczŒ‡a obejmowaK
r�wnie¿ inne grupy socjodemograficzne, chocia¿ w EwiadomoEci spo‡ecznej
zacz„‡ siŒ kszta‡towaK mylny i szkodliwy stereotyp na temat tego, ¿e infekcja
HIV dotyczy tylko tzw. grup wysokiego ryzyka, czyli homoseksualnych mŒ¿-
czyzn, prostytutki i narkoman�w.

Stosunkowo szybko poznano mechanizm choroby D nabyte obni¿enie odpor-
noEci, opisano zesp�‡ zaburzeæ, przypuszczaln„ zakaz·n„ etiologiŒ AIDS oraz
drogi szerzenia siŒ zaka¿enia. Natomiast kilka lat zajŒ‡o badaczom wyizolowa-
nie HIV oraz opracowanie test�w na jego wykrywanie. Kolejne badania,
skoncentrowane na odkrywaniu budowy i funkcji wirusa, umo¿liwi‡y zrozu-
mienie sposob�w jego wnikania do organizmu, zasiedlania i rozmna¿ania oraz
da‡y podstawy do rozwoju pierwszych metod leczenia os�b zaka¿onych.

Epidemia HIV objŒ‡a miliony ludzi na ca‡ym Ewiecie i D z uwagi na skalŒ
zagro¿enia (olbrzymie tempo rozprzestrzeniania siŒ, wci„¿ bardzo groz·ny dla
¿ycia i zdrowia przebieg infekcji, r�¿norodnoEK chor�b i problem�w spo-
‡ecznych z ni„ zwi„zanych, koniecznoEK edukacji, dzia‡aæ prewencyjnych, kosz-
townoEK leczenia) D sta‡a siŒ wyzwaniem dla rz„d�w i spo‡eczeæstw. Pro-
blematykŒ zaka¿enia HIV objŒto badaniami o charakterze interdyscyplinarnym,
‡„cz„cymi wiele perspektyw naukowych, w tym medyczn„, psychologiczn„
i spo‡eczn„.



Do chwili obecnej nie opracowano metody leczenia, kt�ra ca‡kowicie
usuwa‡aby HIV z organizmu cz‡owieka. Jednak wprowadzenie w roku 1996
wysoce aktywnej kombinowanej terapii antywirusowej (ang. highly active
antiretroviral therapy, HAART) diametralnie zmieni‡o obraz infekcji. Znacz„co
wzros‡a kontrola wiremii, nast„pi‡a ogromna poprawa funkcji immunologicz-
nych organizmu, wyd‡u¿y‡o siŒ ¿ycie nosicieli HIV, zmniejszy‡y wskaz·niki
EmiertelnoEci z powod�w zwi„zanych z zaka¿eniem. DziŒki HAART nieustannie
roEnie liczba nosicieli HIV w podesz‡ym wieku, a Erednia d‡ugoEK ich ¿ycia
zbli¿a siŒ do Eredniej w populacji og�lnej (Firl„g-Burkacka, Siwak, Giziæska,
=wiŒcki, Cielniak, Horban, 2009; Gendelman, Grant, Everall, Fox, Gelbard
i in., 2011).

Niestety, mimo postŒpu w leczeniu i opiece zdrowotnej, HIV wci„¿ stanowi
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia os�b zaka¿onych, przy czym problemy medyczne,
psychologiczne i spo‡eczne zwi„zane z epidemi„ nie zmniejszaj„ siŒ, lecz
ewoluuj„ (Smit, Brinkman, Geerlings, Smit, Thyagarajan i in., 2015).
Zagadnieniom wsp�‡czesnych problem�w w infekcji HIV, stanowi„cym ci„g‡e
wyzwanie dla specjalist�w z r�¿nych dziedzin nauki, zosta‡a poEwiŒcona
niniejsza monografia.

Prezentowany tom powsta‡ w ramach prac realizowanych w projekcie
badawczym NCN pt.: Wp‡yw starzenia siŒ na funkcje poznawcze i chemo-
sensoryczne m/zgu w infekcji HIV (praca powsta‡a w ramach projektu
badawczego NCN nr UMO-2012/06/M/HS6/00316 HARMONIA-3). Projekt
ten by‡ kolejnym efektem naszej wieloletniej wsp�‡pracy badawczej nad
neuropsychologicznymi konsekwencjami zaka¿enia HIV (por. £ojek, Bornstein,
2005).

Wk‡ad w tworzenie monografii maj„ lekarze r�¿nych specjalnoEci, psy-
chologowie, a tak¿e in¿ynierowie zajmuj„cy siŒ zastosowaniem metod
neuroobrazowych w badaniach klinicznych. Z uwagi na zaanga¿owanie we
wspomnianym wy¿ej projekcie NCN szczeg�lnie licznie reprezentowane s„
teksty przygotowane przez pracownik�w Wydzia‡u Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Wojew�dzkiego Szpitala Zakaz·nego w Warszawie oraz
Instytutu Fizjologii i Patologii S‡uchu w Kajetanach. Dob�r prezentowanych
zagadnieæ z pewnoEci„ nie wyczerpuje licznych wa¿nych temat�w, kt�re
nale¿a‡oby om�wiK w zwi„zku ze wsp�‡czesnym obrazem infekcji HIV i AIDS.
Tematyka rozdzia‡�w podyktowana by‡a g‡�wnie problematyk„ realizowanego
wsp�lnie projektu badawczego oraz specjalnoEciami, kt�re reprezentuj„ nasi
Autorzy.

Monografia sk‡ada siŒ z czterech czŒEci. Pierwsza z nich stanowi swoiste
wprowadzenie do zagadnieæ infekcji HIV we wsp�‡czesnym Ewiecie D oma-
wiane s„ w niej zmiany w obrazie epidemii, a tak¿e w samym przebiegu
zaka¿enia HIV, jakie zachodz„ g‡�wnie na skutek wprowadzenia nowoczesnego
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leczenia. Kolejn„ czŒEK poEwiŒcono diagnostyce neurologicznej oraz badaniom
nad oErodkowym uk‡adem nerwowym u os�b zaka¿onych HIV. Has‡o Ðwsp�‡-
czesne wyzwaniaS w jej tytule odnosi siŒ zar�wno do kwestii poznawania
specyfiki objaw�w klinicznych starzenia siŒ m�zgu pacjenta z HIV, jak i do
problemu odkrywania z‡o¿onych relacji m�zg D zachowanie w infekcji HIV
z zastosowaniem nowoczesnych metod neuroobrazowych. CzŒEK trzecia mono-
grafii dotyczy funkcjonowania psychicznego os�b zaka¿onych HIV i jego uwa-
runkowaæ medycznych, psychologicznych i spo‡ecznych. Zagadnienia te
obejmuj„ problemy emocjonalne, poznawcze i spo‡eczne, z jakimi borykaj„ siŒ
nosiciele HIV oraz czynniki ochronne, pomagaj„ce w zachowaniu r�wnowagi
i zdrowia psychicznego. Obok rozdzia‡�w przegl„dowych, ta czŒEK monografii
zawiera tak¿e prace empiryczne prezentuj„ce oryginalne wyniki badaæ nad
osobami zaka¿onymi HIV b„dz· z koinfekcj„ HIV/HCV. Ostatni„ czŒEK
niniejszego tomu tworz„ rozdzia‡y objŒte wsp�lnym tytu‡em: ÐWybrane
zagadnieniaS. Koncentruj„ siŒ one na charakterystyce funkcji wŒchowych i s‡u-
chowych os�b zaka¿onych HIV, a tak¿e metabolicznych chorobach koEci,
wynikaj„cych po czŒEci z proces�w starzenia siŒ omawianej populacji.

Mamy nadziejŒ, ¿e monografia zyska zainteresowanie wEr�d specjalist�w
wielu r�¿nych dziedzin nauki, w bezpoEredni lub poEredni spos�b zwi„zanych
z problematyk„ zaka¿enia HIV, a tak¿e wszystkich os�b, kt�rych ta tematyka
dotyczy. Liczymy, ¿e udostŒpniaj„c najnowsz„ wiedzŒ naukow„ o tej infekcji
szerokiemu gronu potencjalnych odbiorc�w, przyczynimy siŒ do poprawy
i dalszego wyd‡u¿enia ¿ycia nosicieli HIV.

Emilia £ojek, Robert Bornstein
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