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	 ต้นเดือนมีนาคม 2562 ข่าวที่สร้างความหวังให้แก่คนที่ติดเอชไอวีและนักวิจัยด้านเอชไอวีทั่วโลกเป็นข่าวเกี่ยวกับ
ชายคนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นคนที่สองของโลกที่ได้รับการรักษาจนหายจากการติดเอชไอวี ชายคนนี้ไม่ต้องการเปิดเผยตัว
และอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จึงถูกเรียกว่า “คนไข้ลอนดอน” (the “London patient”) โดยสื่อต่างๆ  1

เกี่ยวกับคนไข้ลอนดอนนี้พาดหัวข่าวในสื่อต่างๆมีทั้งข้อความที่ตื่นเต้นและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ไปจนถึงข้อความที่ตั้ง
คำถามต่อ เช่น


รายงานแจ้งว่าคนไข้คนที่สองได้รับการรักษาเอชไอวีจนหาย 
(HIV is Reported Cured In A Second Patient) 

จาก The New York Times


ชายคนที่สองได้รับการรักษาจนหายจากเอชไอวีจุดประกายความหวังให้กับคนอีกหลายล้านที่อาจได้รับประโยชน์ในที่สุด  
(Second man cured of HIV sparked hope that millions more could eventually benefit)  

จาก San Francisco Chronicle


คนไข้ลอนดอน เอชไอวีสงบนิ่งรายใหม่เพิ่มความหวัง 
(The “London Patient” New HIV Remission Raises Hope) 

จาก medscape.com 


คนไข้สองคนที่มีเอชไอวีอยู่ในภาวะเชื้อสงบนิ่ง จะมีอีกกี่คนที่ตามมา? 
(Two patients with HIV in remission. How many more will follow them?) 

จาก Los Angeles Times


อย่างไรก็ตาม การรักษาให้หายคืออะไร  
(What’s a Cure, Anyway?) 

จาก  Slate


	 จากพาดหัวข่าวเหล่านี้ คำที่ใช้อธิบายกรณีนี้มีทั้งหัวข่าวที่ใช้คำว่า การรักษาจนหาย หรือ cure และคำที่มีความ
หมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้น คือ เอชไอวีอยู่ในภาวะสงบนิ่ง หรือ HIV remission ซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวและ/หรือ
งานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีมาก่อนอาจเกิดความสับสนขึ้นได้ 


	 ใน The BODY PRO The HIV Resource for Health Professionals ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเอช-
ไอวีสำหรับผู้ทำงานด้านนี้ มีบทวิเคราะห์กรณีคนไข้ลอนดอนกับกรณีการรักษาเอชไอวีกรณีอื่นซึ่งมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้ 
2

	 คนไข้ลอนดอนได้รับการวินิจฉัยว่าติดเอชไอวีโดย CCR5-Tropic HIV  เมื่อปี 2003 และยังไม่ต้องการรักษาด้วย3

ยาต้านไวรัสในตอนนั้น แต่ต่อมาเปลี่ยนใจและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี 2012 โดยได้รับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเอฟฟาไวเร็นซ์และทรูวาดา หลังจากที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่นานเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมนำ้
เหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin’s Lymphoma) ระยะที่ 4B ซึ่งลุกลามออกจากระบบต่อมน้ำเหลืองไปสู่อวัยวะอื่นแล้วและมี

 คนแรกที่ได้รับการรักษาเอชไอวีจนหายถูกเรียกในตอนต้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่า“คนไข้เบอร์ลิน” หรือ the “Berlin patient” และกรณีต่อมาที่เชื่อกัน1

ว่าได้รับการรักษาจนหายจากเอชไอวี (ซึ่งต่อมาไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากไวรัสเอชไอวีในร่างกายเพิ่มกลับขึ้นมาอีกหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้ว) ว่า 
“คนไข้บอสตัน” หรือ the “Boston patients” (เพราะมีสองคน)  และอื่นๆอีกหลายราย สำหรับราย แรกนั้นผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายเปิดเผยตัวอย่างเป็น
ทางการแล้ว ในปัจจุบันจึงได้รับการเอ่ยถึงโดยชื่อของเขาว่า ทิมอธี เบราน์ (Timothy Brown) แทน สำหรับกรณีชายจากลอนดอนนี้เพราะเจ้าตัวไม่
ต้องการเปิดเผยตัวจึงถูกเรียกว่า “คนไข้ลอนดอน” เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่ยังไม่ต้องการเปิดเผยตัว

 จาก “UK Patient Likely to Be the Second Person Cured of HIV- Two Further Cases at CROI 2019 of HIV Remission After Allogenic 2

Stem Cell Transplant” โดย Simon Collins ใน http://www.thebodypro.com/content/81640/uk-patient-likely-second-person-cured-of-
hiv.html?ts=pf 

 CCR5-Tropic HIV เป็นเอชไอวีสายพันธ์ที่เข้าสู่เซลล์ซีดีสี่ (CD4 cell) ของคนและทำให้เซลล์ซีดีสี่ติดเชื้อเอชไอวีโดยทางตัวรับร่วมที่เรียกว่า CCR5 3

coreceptor ซึ่งการติดเอชไอวีเช่นนี้มักจะเกิดในระยะต้นของการติดเชื้อ แต่ต่อมาไวรัสเอชไอวีอาจเข้าสู่เซลล์และทำให้เซลล์ติดเชื้อโดยตัวรับร่วมอีกตัวที่
เรียกว่า CXCR4 coreceptor (CXCR4-Tropic HIV) แต่เพียงอย่างเดียว หรือเข้าสู่เซลล์โดยผ่านทั้งสองตัวรับร่วม (Dual-Tropic HIV) ส่วน CCR5-
Tropic HIV (หรือ R5-Tropic HIV) บางครั้งก็เรียกว่า M-Tropic HIV ซึ่ง M หมายถึง เซลล์เม็ดเลือดขาวแมคโคฟาจ (macrophage) ที่ทำหน้าที่จับกินสิ่ง
แปลกปลอม เช่น เชื้อโรค ที่หลุดเข้าไปในร่างกาย 

http://www.thebodypro.com/content/81640/uk-patient-likely-second-person-cured-of-hiv.html?ts=pf
http://www.thebodypro.com/content/81640/uk-patient-likely-second-person-cured-of-hiv.html?ts=pf


อาการเจ็บป่วยต่างๆแล้ว หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว ชายคนนี้ได้รับการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดแต่การ
รักษาด้วยเคมีบำบัดสูตรต่างๆนั้นไม่ได้ผล

	 ดังนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เพื่อรักษามะเร็ง และ
ไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้นั้นมาจากผู้บริจาคที่มียีนแปลงพันธ์ุที่ขาดตัวรับร่วม CCR5 ที่ไวรัสเอชไอวีส่วนมากใช้
เป็นช่องทางเข้าสู่เซลล์ได้  โดยที่ผู้บริจาคไขกระดูกนี้มียีนแปลงพันธ์ชนิดนี้ทั้งสองตัว(ที่รับมาจากพ่อและแม่ฝ่ายละตัว)ที่4

ทำให้ไวรัสเอชไอวีแบบ CCR-5 Tropic ไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ซีดีสี่ได้ (ดูหมายเหตุที่ 3 ข้างบน)	 


	 


	 


	 หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้ว ชายคนนี้ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดต่อเนื่องเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมด
ไป  นอกจากเคมีบำบัดแล้วเขายังได้รับยาที่จะลดเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงจากการปลูกถ่ายไขกระดูกและ
พิษของยาที่ใช้ และยาสำหรับป้องกันอาการข้างเคียงของการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับมาจากคนอื่นต่อ
ต้านหรือทำร้ายภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เรียกว่า graft versus host disease (GVHD) ในบางกรณี
อาการข้างเคียงนี้รุนแรงพอที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆและอาจทำให้ตายได้

	 ในช่วงที่คนไข้ลอนดอนได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดนั้นแพทย์เปลี่ยนยาต้านไวรัสของเขาใหม่เป็นราลทิกราเวียร์
และทรูวาดา (raltegravir/TDF/FDC) และต่อมาเปลี่ยนเป็นริลพิไวรีน/โดลุเทกราเวียร์/ลามิวูดีน (rilpivirine/dolutegravir/
3TC) เนื่องจากตรวจพบเชื้อดื้อยาเมื่อปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้นชั่วคราว

	 หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วคนไข้ลอนดอนกินยาต้านไวรัสต่อไปอีก 16 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจหยุดยา
ต้านไวรัสหลังจากที่ได้ปรึกษากับทีมแพทย์ที่ให้การรักษาเขาอยู่ รวมถึงการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่อการหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อที่จะศึกษาดูว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเช่นนี้จะนำไปสู่การควบคุมไวรัสเอชไอวีให้
อยู่ในภาวะสงบนิ่งหรือไม่ 

	 ในช่วงสามเดือนแรกที่คนไข้ลอนดอนตัดสินใจหยุดยาต้านไวรัส ทีมแพทย์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้องตรวจวัดปริมาณ
ไวรัสของเขาทุกอาทิตย์ และหลังจากสามเดือนแรกไปแล้วเขาได้รับการตรวจวัดปริมาณไวรัสเป็นประจำทุกเดือน และ
ปริมาณไวรัสในเลือดของเขาอยู่ต่ำกว่าปริมาณที่ตรวจวัดได้ ซึ่งในบทวิเคราะห์จาก The BODY PRO ระบุว่าปริมาณเอช-
ไอวีอาร์เอ็นเอ (HIV RNA)  ในเลือดของเขานั้นต่ำกว่า 1 ตัว/มล. ในระยะ 18 เดือนหลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก และ 5

จากการตรวจวัดแหล่งสะสมไวรัสด้วยวิธีที่มีความเจาะจงต่อไวรัสที่ยังสามารถเพิ่มตัวหรือปริมาณได้เท่านั้น (viral 
outgrowth assay) จำนวน 24 ล้านเซลล์ก็ไม่พบไวรัสเอชไอวีที่ยังจะเพิ่มตัวได้อีกเลย และการวัดเอชไอวีดีเอ็นเอในเซลล์

 ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษามะเร็งให้กับคนไข้ลอนดอนหาผู้บริจาคไขกระดูกที่มียีนที่แปลงพันธุ์ดังกล่าวได้จากทะเบียนนานาชาติของผู้ที่ต้องการบริจาคไข4

กระดูก

 ในบทคัดย่อที่เผยแพร่ในวารสาร Nature ระบุว่าเป็นเอชไอวีอาร์เอ็นเอ (HIV RNA) ซึ่งเป็นไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดที่ยังไม่ได้ผนวกตัวมันเข้ากับ 5

เซลล์ภูมิคุ้มกัน แต่ในบทความวิเคราะห์ใน The BODY PRO ระบุว่าเป็นเอชไอวีดีเอ็นเอ (HIV DNA) ซึ่งน่าจะเป็นการพิมพ์ ผิดมากกว่า

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงถึงไวรัสเอชไอวี (สีเขียว) จับเกาะเซลล์เม็ดเลือดขาว (สีส้ม) โดยจับกับตัว
รับร่วมที่อยู่บนผิวของเซลล์ ภาพจาก NIBSC/Scienc Source ในข่าว The New York Times เกี่ยวกับ “คนไข้ลอน
ดอน”



ภูมิคุ้มกันซีดีสี่ทีเซลล์ (CD4 T-cell) ด้วยการตรวจที่เที่ยงตรงอย่างมาก (ultra-sensitive qualitative PCR) เมื่อเดือนที่ 29 
หลังการปลูกถ่ายไขกระดูกก็แสดงว่าปริมาณไวรัสมีต่ำกว่าที่จะวัดได้

	 นอกจากนั้นแล้วการตอบสนองของภูมิต้านทาน (หรือแอนติบอดี) และทีเซลล์ต่อเอชไอวีของคนไข้ลอนดอนน้ีคล้า
ยกับการตอบสนองของ ทิมอธี เบราน์ ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าหายจากการติดเอชไอวีคนแรกของโลก ทำให้นักวิจัยจำนวน
หนึ่งเชื่อว่ากรณีนี้อาจเป็นกรณีที่ไวรัสเอชไอวีอยู่ในภาวะสงบนิ่งรายที่สองของโลกและเน้นว่าการติดตามในระยะยาว
เท่านั้นที่จะยืนยันไดัว่าชายคนนี้ได้รับการรักษาจนหายจากการติดเอชไอวีอย่างแท้จริงหรือไม่

	 ในการตรวจวัดปริมาณไวรัสนั้นมีครั้งหนึ่งที่การตรวจไวรัสในเลือดของเขาพบร่องรอยของชิ้นส่วนดีเอ็นเอ 
(cellular DNA) ที่อ่อนมากคล้ายกับที่ตรวจพบจาก ทิมอธี เบราน์ ครั้งหนึ่งเช่นกัน และเช่นเดียวกับกรณี ทิมอธี เบราน์ นัก
วิจัยเชื่อว่าเป็นผลบวกปลอมที่เกิดจากการปนเปื้อนของตัวอย่างที่เก็บมาตรวจมากกว่า

	 นอกจากการตรวจหาไวรัสเอชไอวีในเลือดแล้ว หลังการปลูกถ่ายไขกระดูกทีมวิจัยยังตรวจเซลล์ภูมิคุ้มกันของคน
ไข้ลอนดอนทั้งเซลล์ซีดีสี่ทีเซลล์ (CD4 T-cells) และเซลล์ซีดีแปดทีเซลล์ (CD8 T-cells) ว่าจะมีตัวรับร่วม CCR5 บนผิวของ
เซลล์หรือไม่ ซึ่งผลของการตรวจแสดงว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันดังกล่าวไม่มีตัวรับร่วม CCR5 บนผิวเซลล์ตามที่ต้องการ ซึ่งหมาย
ความว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเขาสามารถต่อต้านไวรัส
เอชไอวีได้เช่นเดียวกับผู้ที่บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด 


	 ในปัจจุบันมีผู้มีเอชไอวีที่เป็นมะเร็งและได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกอีกหลายคนแต่ยังคงได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสอยู่จึงยังไม่รู้ว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกจะทำให้ไวรัสเอชไอวีอยู่ในภาวะสงบนิ่งหรือไม่ และในอดีตมีความพยายาม
ที่จะเลียนแบบความสำเร็จของ ทิมอธี เบราน์ อยู่บ้าง เช่น กรณีคนไข้สองคนที่เรียกว่า “คนไข้บอสตัน” ซึ่งทั้งสองคนได้รับ
การปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อรักษามะเร็งเช่นกัน แต่ทั้งสองคนได้รับไขกระดูกจากผู้บริจาคที่มีตัวรับร่วมสำหรับเอชไอวีที่เป็น
ปกติ ซึ่งในขณะนั้นแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าอาการข้างเคียงที่เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับจากผู้อื่นมาต่อต้านและทำลายระบบ  
ภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เรียกว่า graft versus host disease นั้น อาจจะส่งผลให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่
ติดเอชไอวีถูกทำลายไปด้วย แต่ทว่าผลของการปลูกถ่ายไขกระดูกไม่เป็นอย่างที่คาดเพราะทั้งสองกรณีไวรัสเอชไอวีเพิ่ม
กลับมาใหม่หลังจากที่หยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้เป็นเวลาหลายเดือน และผลของการวิเคราะห์ไวรัสที่เพิ่มกลับมา
หลังจากหยุดยาต้านไวรัสของคนไข้บอสตันทั้งสองคนแสดงว่าไวรัสที่เพิ่มกลับเป็นไวรัส CXCR4-Tropic HIV (หรือ X4-
Tropic HIV) ที่ใช้ตัวรับร่วมอีกตัวหนึ่งในการทำให้เซลล์ติดเชื้อ  (ภาพด้านล่าง แสดงถึงไวรัสเอชไอวีที่เข้าสู่เซลล์ด้วยตัวรับ6

ร่วมต่างๆ)


	 


	 


	 กรณีคนไข้ลอนดอนนี้ได้รับการรายงานในสื่อต่างๆมากมาย รวมทั้งในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเรทโทรไวรัส
และการติดเชื้อฉวยโอกาส (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections หรือ CROI) ประจำปีนี้ด้วย 

 ทิมอธี เบราน์ ผู้ที่ได้รับการรักษาจนปลอดจากเอชไอวีรายแรกของโลกเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเขาจะไม่มีตัวรับร่วม CCR5 เขาก็ยังใช้เพ6

ร็บเพื่อป้องกันการติดเอชไอวีจาก X4-Tropic HIV ที่อาจเป็นไปได้อยู่

ช่องทางสามแบบที่ไวรัสเอชไอวีจับเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่เซลล์และทำให้เซลล์ติดเอชไอวี ภาพด้านซ้ายมือเป็นเอชไอวีที่ใช้
ตัวรับร่วม CCR5 แต่เพียงอย่างเดียวในการเข้าสู่เซลล์ ซึ่งการติดเชื้อระยะแรกโดยมากเป็นการติดเชื้อประเภทนี้ ภาพกลาง
เป็นเอชไอวีที่ใช้ทั้งตัวรับร่วม CCR5 และ CXCR4 ในการเข้าสู่เซลล์ และภาพขวามือเป็นเอชไอวีที่ใช้ตัวรับร่วม CXCR4 แต่
เพียงอย่างเดียวในการเข้าสู่เซลล์ ซึ่งมักจะเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากที่ติดเอชไอวีไประยะหนึ่งแล้ว ภาพจาก AIDSinfo 
Glossary of HIV/AIDS-Related Terms



และที่น่าสังเกตคือข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ถูกนำเสนอในสื่อมวลชนก่อนที่เอกสารวิชาการเกี่ยวกับกรณีนี้จะถูกเผยแพร่ใน
วารสารวิชาชีพ Nature เพียงหนึ่งวัน (และก่อนการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ CROI สองวัน) ทั้งๆที่โดยทั่วไปแล้วในวง
การวิจัยนั้นการเสนอผลการวิจัยครั้งแรกจะเป็นการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิ-
ชาชีพก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลให้แก่สาธารณชน ซึ่งการปฏิบัตินี้เรียกว่าเอ็มบาร์โก (embargo) ที่ห้ามไม่ให้เผยแพร่ผล
งานวิชาการในสื่อสาธารณะก่อนการนำเสนอผลอย่างเป็นทางการ การรั่วของข่าวนี้อาจสะท้อนถึงความสนใจและความตื่น-
เต้นของสื่อมวลชนที่ต้องการเสนอข่าวที่ดีและที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเอชไอวี 


	 นพ. ราวินดรา กุปต้า (Dr. Ravindra Gupta) จากมหาวิทยาลัยในลอนดอน (University College London) ซึ่ง
เป็นผู้เขียนหลักของบทความวิชาการเกี่ยวกับกรณีนี้ที่เผยแพร่ในวารสาร Nature และนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม 
CROI ปีนี้เอ่ยว่ากรณีนี้แสดงว่าคนไข้เบอร์ลินหรือ ทิมอธี เบราน์ ไม่ใช่กรณียกเว้นเพราะคนไข้ลอนดอนก็ได้ผลที่คล้ายกัน 
และเนื่องจากชนิดของมะเร็งที่ต่างกันการรักษามะเร็งสำหรับคนไข้ลอนดอนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการรักษา(มะเร็ง)ที่
รุนแรงและอันตรายอย่างที่ใช้กับ ทิมอธี เบราน์ ที่รวมถึงการฉายรังสีทั่วร่างกาย อย่างไรก็ตาม นพ. ราวินดราเตือนว่าเป็น
เรื่องยากที่จะนำเอาการรักษาด้วยวิธีนี้ไปขยายผลใช้กับคนจำนวนมาก แต่การรักษาด้วยวิธีการนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดง
ว่าการรักษาการติดเอชไอวีด้วยวิธีที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโดยการดัดแปลงตัวรับร่วมที่จะทำให้ไวรัสเอขไอวีไม่สามารถจับ 
เซลล์ได้นั้นสามารถทำได้

	 ถึงแม้ว่าผลของการรักษานี้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ด้วย ซึ่ง นพ. แอนโธนี่ 
เฟาชี่ (Dr. Anthony Fauci) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอชไอวีและผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ 
(National Institute of Allergies and Infectious Diseases) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of 
Health) สหรัฐอเมริกา เอ่ยว่ากรณีนี้ไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าที่สิ่งที่รู้กันแล้วจากกรณี ทิมอธี เบราน์ และไม่ได้แสดงถึงวิธีการ
ใหม่สำหรับการรักษาการติดเอชไอวีแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ากรณีนี้ยืนยันสมมุติฐานจากกรณี ทิมอธี เบราน์ ที่ว่าการดัด
แปลงตัวรับร่วม CCR5 จะป้องกันไม่ให้เอชไอวีทำให้เซลล์ติดเชื้อได้นั้นเป็นจริง และการรักษาเช่นนี้เป็นสิ่งที่นำไปขยาย
ผลสำหรับคนจำนวนมากไม่ได้  
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	 นอกไปจากนั้นแล้ว นพ. เฟาชี่ ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับเอชไอวีที่ยิ่งใหญ่และที่เกิดขึ้นแล้วคือการรักษา
ผู้มีเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสที่มีผลดีมากที่ทำให้ผู้มีเอชไอวีส่วนมากที่กินยาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ และเป้า
หมายของ นพ. เฟาชี่ คือการทำให้จำนวนคนที่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีมีมากขึ้น 
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	 นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวีจำนวนหนึ่งมีความเห็นคล้ายๆกันเพราะคำนึงถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับคน
จำนวนมากต่อไป ถึงแม้ว่ากรณีนี้่จะเป็นสิ่งที่น่าดีใจ แต่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วย ดังที่ นพ. คริสโตเฟอร์ ฮอลล์ (Dr. 
Christopher Hall) รองประธานมูลนิธิเอดส์ซานฟรานซิสโก (San Francisco AIDS Foundation) ให้ข้อคิดว่า  
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 จากการให้สัมภาษณ์กับ Heather Boerner ผู้สื่อข่าวของ medscape ใน The ‘London Patient’ New HIV Remission Raises Hope เผยแพร่ใน 7

https://www.medscape.com/viewarticle/909862

 จาก What’s a Cure, Anyway? โดย Shannon Palus ใน Slate <https://slate.com/technology/2019/03/did-we-cure-hiv-depends-what-8

you-mean-by-cure.html>

 จาก Second man cured of HIV sparked hope that millions more could eventually benefit โดย Erin Allday ใน San Francisco Chronicle 9

<https://www.sfchronicle.com/health/article/Second-man-cured-of-HIV-sparks-hope-that-millions-13665695.php>

“ในโอกาสเช่นนี้ ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีแรงบันดาลใจและรับรู้ถึงความเป็นจริงด้วย มัน
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีแรงบันดาลใจสำหรับการรักษาให้หาย แต่เราต้องไม่ถูกทำให้เขวไปด้วย
เรื่องที่หากว่าไปแล้วเป็นการรักษาให้หายที่นำไปปฏิบัติไม่ได้และสุดเอื้อมสำหรับปัจจุบันนี้ 
อย่างไรก็ตามหวังว่ากรณีนี้จะช่วยเตือนเราถึงการลงทุนที่เรามีอยู่แล้วในผู้ที่ติดเอชไอวีแล้ว”

https://www.medscape.com/viewarticle/909862
https://slate.com/technology/2019/03/did-we-cure-hiv-depends-what-you-mean-by-cure.html
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