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Kalendarium
HIV/AIDS
część 1.

1981 – 1996
Kalendarium – nie mogąc pomieścić wszystkich wydarzeń dotyczących HIV/AIDS – zwraca jedynie uwagę na niektóre ważne odkrycia,
wydarzenia, sposoby podejścia do pandemii HIV/AIDS.
Pandemia HIV/AIDS rozpoczęła się najprawdopodobniej w latach 70. XX wieku. W drugiej połowie lat 70. lekarze w USA, ale też w kilku krajach Europy
obserwowali przypadki zachorowań młodych, zdrowych wcześniej ludzi na schorzenia trudne do zdiagnozowania i leczenia, prowadzące szybko do śmierci [1].
W analizach zamrożonych próbek surowic zbieranych do badań nad wirusowym zapaleniem wątroby typu B (HBV) w Nowym Jorku, San Francisco i Los
Angeles potwierdzono, iż wirus powodujący AIDS dotarł do populacji amerykańskiej pod koniec lat 70. XX wieku. W 1978 roku 4,5% mężczyzn z grupy badanej w San
Francisco miało już przeciwciała przeciwko HIV (anty-HTLV-III/LAV I) [2]. Z tego samego roku pochodziła surowica chorego na hemofilię z Kalifornii, w której także
stwierdzono obecność przeciwciał [3]. Retrospektywnie 12 przypadków AIDS rozpoznano w latach 1978 – 1979, w większości u homo- i biseksualnych mężczyzn [4]. W
tych samych latach potwierdzono zakażenia HIV wśród chorych na hemofilię w USA [5]. W Nowym Jorku w latach 1978 – 1980 rozsianego mięsaka Kaposiego rozpoznano
u 78 zdrowych wcześniej młodych homoseksualnych mężczyzn [6].
W Amsterdamie (Holandia) HIV pojawił się w populacji homoseksualnych mężczyzn pod koniec lat 70., co potwierdzono w badaniach retrospektywnych
próbek surowic pobieranych do badań nad skutecznością szczepionki przeciwko HBV II [7].
W Sztokholmie (Szwecja) HIV zaczął się rozprzestrzeniać w populacji homoseksualnych mężczyzn w latach 1979-80 [8]. W Szwajcarii obecność przeciwciał
anty-HIV wykazano w zamrożonych próbkach surowic pochodzących z roku 1980 [9].
Najwcześniej obecność przeciwciał anty-HIV wykryto w Ugandzie – zawierało je 50 spośród 75 próbek surowic zamrożonych między sierpniem 1972 a
czerwcem 1973 roku w dystrykcie Zachodniego Nilu [10].
W roku 1986 w jednej ze 1 213 zamrożonych surowic pobranych w latach 1959 – 1982 od mieszkańców różnych regionów Afryki do badań
immunogenetycznych, stwierdzono obecność przeciwciał anty-HIV [11]. Surowica należała do mężczyzny z plemienia Bantu, mieszkającego wówczas w Léopoldville
(Kongo Belgijskie), cierpiącego na anemię sierpowatą. Lekarz, który wykrył obecność przeciwciał strzegł tej próbki surowicy, czekając na pojawienie się dokładniejszych
technik badawczych [12]. W 1997 roku zgodził się przekazać część materiału zespołowi Davida Ho w Nowym Jorku, gdzie w 1998 roku na podstawie licznych badań
filogenetycznych potwierdzono, iż jest to najstarszy znany przypadek infekcji HIV-1 na świecie [13]. Szczep wirusa nazwano ZR59.
Bygbjerg i wsp. [14] opisali przypadek duńskiej lekarki, która w latach 1972 – 1975 pracowała w prymitywnym wiejskim szpitalu w północnym Zairze, przez
następne 3 lata w Kinszasie. W 1976 roku zachorowała na oporną na leczenie biegunkę, słabła, chudła, miała też uogólnioną limfadenopatię. Zmarła w 1977 roku, po
drugim epizodzie PCP (zapalenia płuc wywołanego Pneumocystis carinii III).
W parafinowym bloczku zawierającym bioptat węzła chłonnego, pobranego w 1960 roku od dorosłej kobiety z Léopoldville (obecnie Kinszasa,
Demokratyczna Republika Konga) w roku 2008 stwierdzono obecność RNA HIV (DRC60) [15]. Autorzy doniesienia sugerowali, że HIV należący do grupy M
rozprzestrzeniał się dość wolno w pierwszej połowie XX wieku, a dopiero powstanie aglomeracji miejskich ułatwiło mu szerzenie się, dlatego taki ośrodek administracji
kolonialnej i handlu, jakim stała się Kinszasa, umożliwił regionowi stanie się epicentrum pandemii HIV/AIDS. Najprawdopodobniej oba podtypy wirusów istniały już 50 lat
temu, a wspólnego przodka miały jeszcze 50 lat wcześniej – między rokiem 1902 a 1921. Zespół badaczy z laboratorium w Los Alamos (USA) [16] datował występowanie
ostatniego wspólnego przodka dla wszystkich podtypów HIV grupy M na rok 1931 (95% przedział ufności od 1915 do 1941 roku). (Z kolei badacze z Rega Institute for
Medical Research (Belgia) występowanie ostatniego wspólnego przodka dla wirusów HIV-1 grupy M i SIVcpz (małpiego wirusa upośledzenia odporności) datowali na rok
1675 (95% przedział ufności: 1590 – 1761), zaś ich zdaniem transmisja HIV-1 ze zwierząt na ludzi musiała nastąpić przed latami 20., gdyż w tym okresie rozpoczęło się
różnicowanie podtypów wirusa u ludzi [17]).
Najprawdopodobniej wirus powodujący AIDS rozprzestrzeniał się wśród ludzi 60 – 80 lat przed rozpoznaniem pierwszych przypadków AIDS. Jeśli epidemia
postępowała geometrycznie od jednej lub kilku zakażonych osób około 1910 roku do kilkudziesięciu milionów w 2008 roku, to w 1960 roku było prawdopodobnie kilka
tysięcy zakażonych tym wirusem osób w Afryce Środkowej. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie objawów charakterystycznych dla AIDS i długi okres bezobjawowy zakażenia
łatwo zrozumieć, iż rozpoczynająca się epidemia długo przebiegała niezauważenie [18].

1981


5 czerwca amerykańskie Ośrodki Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control - CDC) opublikowały w swoim
czasopiśmie Morbidity and Mortality Weekly Report opis 5 pierwszych przypadków rzadkiego zapalenia płuc (PCP –
Pneumocystis carinii pneumonia – zapalenie płuc wywołane Pneumocystis carinii), dotykającego zdrowych dotąd,
młodych, homoseksualnych mężczyzn [19] oraz zachorowań na równie rzadki wcześniej nowotwór – mięsaka Kaposiego
[20]; ówczesny redaktor naczelny prestiżowego czasopisma New England Journal of Medicine nie zgodził się na szybką

I

wirus powodujący AIDS odkrył zespół badaczy amerykańskich, który nazwał go HTLV-III (→ dalej), nieco wcześniej zespół badaczy
francuskich, który nazwał go LAV, nazwę HIV wprowadzono kilka lat później (→ dalej).
II

HBV (ang. Hepatitis B virus) – wirus zapalenia wątroby typu B.

III

Pneumocystis carinii obecne nosi nazwę Pneumocystis jiroveci.
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publikację opisu nowej choroby – doniesienie Michaela S. GottliebaIV i wsp. opublikowano w czasopiśmie dopiero 10
grudnia tego roku [21].



3 lipca przedstawiono opis kolejnych 36 przypadków AIDS, z Nowego Jorku i Kalifornii [22].



28 sierpnia opublikowano informację o zgłoszeniu do CDC 111 przypadków zachorowań na mięsaka Kaposiego i/lub
zapalenie płuc wywołane Pneumocystis carinii u zdrowych wcześniej osób, w większości młodych mężczyzn,
1 przypadek rozpoznano u kobiety, ale w komentarzu do danych statystycznych nie wspomniano o tym [23].



15 września odbyła się sponsorowana przez amerykański Narodowy Instytut Raka (National Cancer Institute - NCI)
konferencja w Bethesda, dotycząca mięsaka Kaposiego i infekcji oportunistycznych, która skupiła 50 klinicystów.



w październiku epidemiolodzy z Center for Disease Control we współpracy lekarzami z Nowego Jorku, San Francisco,
Los Angeles i Atlanty rozpoczęli badania mające na celu zidentyfikowanie czynników ryzyka dla zachorowań na
mięsaka Kaposiego i zapalenia płuc wywoływanego przez Pneumocystis carinii u zdrowych wcześniej młodych osób;
badaniami objęto osoby, od których możliwe było dokładne zebranie wywiadów, a ponieważ w tym czasie badacze
znali tylko 4 żyjących heteroseksualnych pacjentów, więc badania ograniczono do homoseksualnych mężczyzn – Task
Force on Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections (KSOI), pod kierownictwem dr Jamesa Currana [24].



w grudniu – pierwsze przypadki upośledzenia odporności wśród osób przyjmujących środki odurzające



nowemu zespołowi chorobowemu w amerykańskich środkach masowego przekazu nadano nazwę gay related immune
deficiency (GRID) – zespół upośledzenia odporności związany z homoseksualizmem [26]), w literaturze medycznej
pojawiała się nazwa gay compromise syndrome – zespół upośledzenia homoseksualistów [27].



w San Francisco (USA) Shanti Project zaczął opiekować się chorymi na AIDS, pomagając w transporcie, gotowaniu,
sprzątaniu, wyprowadzaniu zwierząt, podlewaniu kwiatów, a przede wszystkim oferując wsparcie (projekt utworzył w
1974 roku dr Charlie Garfield dla opieki nad nieuleczalnie chorymi, działał w oparciu o wolontariuszy) [28].



pojawiały się liczne teorie próbujące wyjaśnić przyczyny pojawiania się infekcji oportunistycznych i nowotworów,
Gottlieb sugerował, że może być nią wirus cytomegalii, inni uważali, że używany przez gejów azotan amylu lub butylu
[29], lub przeciążenie układu immunologicznego [30].



zidentyfikowano pierwszy przypadek AIDS u homoseksualnego mężczyzny w Wielkiej Brytanii [31].



do końca roku w USA rozpoznano AIDS u 335 osób, z których 158 zmarło [32].

[25].

Polska – 1981


IV

w sierpniu został zarejestrowany Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – MONAR , a
pod koniec roku Marek Kotański zawarł porozumienie o współpracy z Ministerstwem Zdrowia i uzyskał
status organizacji społecznej, do której obowiązków statutowych należało przeciwdziałanie narkomanii
przez profilaktykę, rehabilitację i działalność informacyjną; ośrodki MONARu finansowane były w całości
przez Ministerstwo Zdrowia[33]. Model leczenia MONARu opierał się na programie kalifornijskiej
organizacji „Synanon”, przy czym w polskiej wersji były to „wolne od narkotyków społeczności
terapeutyczne”, które mieli opuszczać całkowici abstynenci[34].

Michael Gottlieb mówił po latach, że publikacja pierwszego opisu chorych na nieznany dotąd zespół chorobowy zmieniła jego życie; przez
wiele lat jego artykuł był jednym z najczęściej cytowanych w literaturze medycznej; w początkach lat 80. leczył w University of California
Los Angeles (UCLA) coraz więcej chorych na AIDS, stał się lekarzem gwiazd, między innymi Roberta Hudsona, ale wkrótce koledzy i
przełożeni dali mu odczuć, że jego częste pojawianie się w mediach było niestosowne, a ponieważ UCLA Medical Center chciało utworzyć
oddział transplantacji serca i wątroby obawiano się, że jeśli szpital stanie się zbyt znany z powodu opieki nad chorymi na AIDS, inni
pacjenci będą go omijać, przewidywano też (skądinąd słusznie), że niebawem pojawi się wielu chorych na AIDS nie mających dostatecznego
ubezpieczenia zdrowotnego; AIDS jawił się jako zagrożenie dla finansów szpitala, a Gottlieb publicznie identyfikowany z chorobą stał się
kłopotem; mimo lub być może z powodu tej sławy nie przedłużono mu kontraktu i w 1987 roku przeszedł do praktyki prywatnej (Fee E,
Brown TM. Michael S. Gottlieb and the identification of AIDS. Am J Public Health 2006;96:982-3.).

3

1982


w styczniu w Nowym Jorku powstał Gay Men’s Health Crisis (GMHC), organizacja, której celem było zapobieganie
zakażeniom HIV wśród homoseksualnych mężczyzn, ale także opieka nad chorymi i lobbowanie za utrzymaniem
niedawno zdobytych praw osób homoseksualnych; jego współtwórcą był Larry Kramer, dramaturg, pisarz.



3 marca amerykański instytut Publicznej Służby Zdrowia (Public Health Service) zorganizował w Atlancie (USA)
pierwszą konferencję dotyczącą nowej choroby – dyskusja ogniskowała się na przyczynach: rozważano, czy wywołują
ją czynniki zakaźne czy immunosupresyjne.



od 1 czerwca 1981 do 28 maja 1982 roku CDC otrzymało zgłoszenia 355 przypadków zachorowań na mięsaka
Kaposiego i/lub inne ciężkie infekcje oportunistyczne, szczególnie zapalenie płuc wywołane Pneumocystis carinii
(PCP), które wystąpiły u zdrowych wcześniej osób mających od 15 do 60 lat; spośród nich 281 (79%) zachorowań
dotyczyło homo- lub biseksualnych mężczyzn, 41 (12%) heteroseksualnych mężczyzn, 20 (4%) mężczyzn o nieznanej
orientacji seksualnej i 13 (4%) heteroseksualnych kobiet – jak podkreślili autorzy doniesienia – odsetek osób
heteroseksualnych – 16% - jest większy, niż przedstawiano wcześniej; śmiertelność wśród chorych na PCP
homoseksualnych mężczyzn wynosiła 85% w 1980 roku i 47% w 1981 roku [35]



w czerwcu opisano ognisko zachorowań na AIDS w południowej Kalifornii; było to pierwsze doniesienie mówiące, iż
„czynnik zakaźny może być przenoszony w kontaktach homoseksualnych” [36].



27 czerwca, podczas sympozjum w Waszyngtonie, w którym wzięli udział urzędnicy federalni, uczeni i aktywiści
społeczni wybrano nazwę acquired immunodeficiency syndrome, AIDS – zespół nabytego upośledzenia
odporności – dla choroby nazywanej dotąd „rakiem gejów” lub GRID (gay related immuno deficiency – związane z
homoseksualizmem upośledzenie odporności); pierwszą definicję AIDS sformułowano we wrześniu [37].



w czerwcu doniesiono z Danii o rozpoznaniu AIDS u 4 zdrowych wcześniej homoseksualnych mężczyzn, które miało
zwrócić uwagę lekarzy na występowanie AIDS w Europie [38].



9 lipca opublikowano informacje o zachorowaniach na AIDS 34 Haitańczyków przybyłych niedawno do USA, w
większości heteroseksualnych mężczyzn, u których częściej niż mięsaka Kaposiego rozpoznawano inne ciężkie infekcje
oportunistyczne, takie jak zapalenie płuc wywołane Pneumocystis carinii, toksoplazmoza ośrodkowego układu
nerwowego, kandydoza przełyku, rozsiana gruźlica i przewlekłe zakażenie Isospora belli [39].



16 lipca CDC doniosło, iż produkty krwiopochodne mogą przenosić zakażenie – zapalenie płuc spowodowane
Pneumocystis carinii rozpoznano u chorego na hemofilię A [40] (od początku lat 70. zaczęto w USA stosować
koncentraty czynników krzepnięcia VIII i IX pochodzące od wielu płatnych dawców krwi lub plazmy – od 2 500 do
25 000 dawców – co zwiększało prawdopodobieństwo przenoszenia zakażeń [41]).



pojawiły się sugestie, iż nowy zespół chorobowy powoduje używany przez homoseksualnych mężczyzn azotyn amylu
(tak zwane poppersy) [42, 43], specyficzne rodzaje aktywności seksualnej, jak „fisting” i „rimming” [44] lub wirus
zapalenia wątroby typu B [45].



w San Francisco (USA) Bay Area Physicians for Human Rights (skupiających lekarzy gejów i lesbijki) opublikowało
broszurę z informacjami o mięsaku Kaposiego, początkowo najczęstszej choroby wskaźnikowej AIDS, ze wskazówkami
jak uniknąć zakażenia nowym, niezidentyfikowanym dotąd czynnikiem wywołującym AIDS [46].



Uganda – zachorowania na AIDS (nazywanego „złą chorobą” – ang. „slim disease”) odnotowano w prowincji Rakai,
nad brzegami Jeziora Wiktorii [47].



od 1 czerwca 1981 do 15 września 1982 roku CDC otrzymało zgłoszenia 593 przypadków AIDS, spośród których 243
osoby zmarły (41%); jak podano w doniesieniu – liczba przypadków AIDS podwajała się co pół roku licząc od drugiej
połowy 1979 roku, średnio 1 do 2 przypadków AIDS rozpoznawano codziennie. Zgłoszone przypadki zachorowań
podzielono na grupy w oparciu o czynniki ryzyka: mężczyźni homo- lub biseksualni (75%), osoby przyjmujące
narkotyki dożylnie, nie mające w wywiadzie kontaktów homoseksualnych – 13%, Haitańczyków, którzy podawali
kontaktów homoseksualnych lub przyjmowania narkotyków w iniekcjach – 6% i chorzy na hemofilię A, którzy nie byli
Haitańczykami, homoseksualistami lub przyjmującymi narkotyki w iniekcjach – 0,3% oraz osoby nie należące do
żadnej z tych grup – 5% [48]; w środkach masowego przekazu grupy ryzyka dla AIDS zaczęto określać jako „4 H”:
hemofilitycy, heroiniści (osoby przyjmujące heroinę w iniekcjach), homoseksualiści, Haitańczycy (o konsekwencjach
włączenia tych ostatnich dla Haiti → dalej).



październik – w USA opisano 5 przypadków AIDS u kobiet – 4 przyjmujących narkotyki w iniekcjach i 1, której
ryzyko zakażenia polegało wyłącznie na kontaktach heteroseksualnych [49].



5 listopada CDC opublikowało formalne zalecenia mające na celu ochronę personelu klinicznego i laboratoryjnego,
mającego kontakt z chorymi na AIDS i pochodzącym od nich materiałem biologicznym; podano w nich, że na obecnym
etapie wiedzy wydaje się uzasadnionym, by przy opiece nad chorymi na AIDS pracownicy opieki zdrowotnej
przestrzegali takich samych środków ostrożności, jakie stosowane są wobec pacjentów z wzw typu B [50].



12 listopada CDC otrzymało dane dotyczące przypadków zakażeń Cryptosporidium, pasożytem wywołującym u osób
ze sprawnym układem immunologicznym samoograniczające się, trwające 1 – 2 tygodnie biegunki, zaś u chorych z
AIDS biegunki bardzo ciężkie (od 6 do 25 wypróżnień dziennie o objętości od 1 do 17 litrów/dobę), przewlekłe; w tym
czasie nie był znany lek działający przeciwko temu drobnoustrojowi [51].
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10 grudnia przestawiono kolejne przypadki AIDS, które wystąpiły u chorych na hemofilię A, w tym 2 u dzieci
mających mniej, niż 10 lat; CDC i National Hemophilia Foundation rozpoczęły analizę częstości występowania chorób
związanych z AIDS u chorych na hemofilię w ciągu ostatnich 5 lat [52].



także 10 grudnia doniesiono o przypadku zachorowania na AIDS związanego prawdopodobnie z transfuzjami krwi;
dotyczył on 20- miesięcznego chłopca, który po przyjściu na świat otrzymał wiele transfuzji pełnej krwi, krwinek
czerwonych i płytek krwi, pochodzących od 19 dawców; w przeprowadzonych badaniach dawców wykazano, iż jeden z
nich, już po oddaniu krwi, zachorował na AIDS; w komentarzu redakcyjnym podkreślono, iż ten przypadek, jak i
zachorowania wśród chorych na hemofilię budzą poważne obawy, iż czynnik wywołujący AIDS może być przenoszony
przez krew i produkty krwiopochodne [53].



17 grudnia CDC doniosło o przypadkach zachorowań na choroby podobne do występujących u dorosłych z AIDS u
czworga dzieci mających mniej, niż 2 lata, które przed zachorowaniem nie otrzymywały transfuzji krwi lub produktów
krwiopochodnych; większość tych dzieci zmarła; w komentarzu redakcyjnym pojawiła się sugestia, iż należy brać pod
uwagę możliwość przeniesienia czynnika wywołującego AIDS z matek na dzieci, albo wewnątrz macicznie albo krótko
po urodzeniu [54].
powstały w USA kolejne organizacje pozarządowe zajmujące się AIDS: w San Francisco – San Francisco AIDS
Foundation V (SFAF), w Los Angeles – AIDS Project Los Angeles (APLA).
w Wielkiej Brytanii powstał Terry Higgins Trust – obecnie Terrence Higgins Trust (THT) – jedna z pierwszych
organizacji charytatywnych w Europie, która wzięła swą nazwę od nazwiska pierwszego chorego na AIDS, zmarłego w
Londynie w czerwcu tego roku; organizacja zajmuje się wieloma aspektami HIV/AIDS.






po raz pierwszy wyrażono wsparcie dla osób żyjących z AIDS i uczczono pamięć zmarłych na AIDS; od tego momentu
uroczystości odbywają się co roku, w każdą 3 niedzielę maja; uroczystość organizowana przez Global Health Council
nosi nazwę International Candlelight Memorial.



przypadki AIDS zgłoszono z 14 krajów świata.



w USA rozpoznano

1 580 zachorowań na AIDS, 603 osoby zmarły (wg. danych HRW).

1983


7 stycznia CDC doniosło o zachorowaniach na AIDS dwóch kobiet, stałych partnerek seksualnych chorych na AIDS –
jedna była partnerką seksualną mężczyzny przyjmującego narkotyki w iniekcjach, druga – biseksualisty;
w komentarzu redakcyjnym podkreślono, że obserwacje epidemiologiczne coraz bardziej sugerują, iż AIDS
powodowany jest przez czynnik zakaźny, który może się przenosić zarówno wśród par hetero- jak i homoseksualnych,
wyrażono też pogląd, iż mężczyźni przyjmujący narkotyki w iniekcjach mogą być nosicielami czynnika zakaźnego,
który u nich nie wywołuje choroby, ale powoduje AIDS u ich partnerek seksualnych [55].



na początku roku potwierdzono pierwsze przypadki zachorowań na AIDS wśród więźniów w placówkach
penitencjarnych w Nowym Jorku (USA) [56].



4 marca CDC podało, iż od czerwca 1981 roku zgłoszono ponad 1 200 przypadków AIDS, a w pierwszym roku od
rozpoznania AIDS śmiertelność przekraczała 60%; w 1981 roku zgłaszano średnio 1 przypadek AIDS dziennie, w 1982
i w początkach 1983 roku – 5 do 6 zachorowań na AIDS dziennie [57]; podano także, że przypadki AIDS wydają się
występować podobnie do zachorowań na wzw typu B, a wirus HBV przenoszony jest w kontaktach seksualnych i
parenteralnie;

przyznano, że krew i produkty krwiopochodne wydają się być odpowiedzialne za zachorowania na AIDS wśród




V

chorych na hemofilię, a prawdopodobieństwo przenoszenia czynnika wywołującego AIDS przez krew zwiększa
występowanie zachorowań wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie, a także zachorowanie na AIDS dziecka,
które po urodzeniu otrzymało liczne transfuzje krwi i produktów krwiopochodnych;
podkreślono, że nie udokumentowano dotąd przypadków AIDS wśród pracowników medycznych lub personelu
laboratoryjnego, nie wykazano też przeniesienia z człowieka na człowieka, poza kontaktami seksualnymi lub
transfuzją krwi.
rekomendacje Public Health Service: zalecono unikania kontraktów seksualnych z osobami podejrzanymi o
zachorowanie lub chorymi na AIDS, ograniczenia liczby partnerów seksualnych, gdyż kontakty z wieloma partnerami
zwiększają ryzyko zachorowania;

SFAF powstała w kwietniu 1982 roku jako Kaposi’s Sarcoma Research and Education Foudation (KSREF), powołana przez liderów
społeczności lokalnej i lekarzy (Cleve Jones, dr Marcus Conant), przekształcono ją później w AIDS/KS Foundation i ponownie w 1984 roku
w San Francisco AIDS Foudnation (SFAF); w początkach epidemii zajmowano się opieką nad ludźmi żyjącymi z HIV (w październiku 1983
roku objęto nią ponad 1 500 osób), w 1983 roku powołano AIDS Food Bank, pomagający w uzyskaniu pożywienia chorym na AIDS,
prowadzono akcje edukacyjne, profilaktyczne, a także wiele innych działań kierowanych do różnych grup społecznych
(http://socialarchive.itah.virginia.edu).
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jako środek przejściowy – do czasu opracowanego – zalecono, by osoby z grup zwiększonego ryzyka zachorowania na
AIDS powstrzymywały się od oddawania krwi, ośrodki pobierające krew powinny informować o tym dawców, a FDA
przygotowuje nowe zalecenia dla producentów czynników krwiopochodnych i reguł dotyczących pobierania krwi;
zaapelowano też do lekarzy, by ściśle przestrzegali wskazań medycznych do przetaczania krwi, zachęcano też do
stosowania transfuzji autologicznych;
za osoby mające większe ryzyko AIDS uznano mających objawy sugerujące chorobę, partnerów seksualnych chorych
na AIDS, seksualnie aktywnych homo- lub biseksualistów mających wielu partnerów, przyjeżdżających do USA
Haitańczyków, przyjmujących kiedykolwiek narkotyki w iniekcjach, chorych na hemofilię i parterów seksualnych
osób mających zwiększone ryzyko AIDS [58].



w Atlancie (USA) doszło do spotkania pracowników CDC z organizacjami banków krwi, na którym dyskutowano
o badaniach przesiewowych dawców krwi i wykluczaniu osób wykazujących zwiększone ryzyko zachorowania na
AIDS, zaproponowano także samo-identyfikację takich osób poprzez kwestionariusze lub przeprowadzane wywiady;
nie podjęto decyzji o zniszczeniu prawdopodobnie zakaźnych zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych;
w początkach epidemii w USA 1 na 100 jednostek przetaczanej krwi przenosiła HIV [59].



w maju w czasopiśmie amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association –
JAMA) opublikowano informacje o AIDS u dzieci, w których pojawiła się sugestia, że choroba może być przenoszona
przez domowe kontakty [60]; w artykule redakcyjnym Anthony Fauci przyznał, że istnieje możliwość przenoszenia
zakażenia z matki na dziecko (co wykazano w innym artykule w tym samym numerze czasopisma [61], ale spekulował
też, że „Jeśli … nie-seksualne, nie związane z krwią przenoszenie choroby jest możliwe, rozmiar choroby może być
ogromny” [62] – podchwycenie tej nieprawdziwej opinii przez media przyczyniło się do zwiększenia strachu przed AIDS
w USA, a co za tym idzie stygmatyzacji chorych na AIDS [63].



podczas spotkania dotyczącego zdrowia lesbijek i gejów w Denver mała grupa osób żyjących z AIDS z USA
przygotowała tak zwane zasady z Denver – Denver principles, uważane za podstawę ruchu działaczy zajmujących się
AIDS. Zasady obejmowały:






zalecenia dla wszystkich (stanowiły wsparcie w walce przeciwko tym, którzy wyrzucają z pracy, domów, odmawiają
dotknięcia, oddzielają od rodziny, przyjaciół, ukochanych, choć dostępne dowody nie wspierają poglądu, iż AIDS może
się przenosić przez zwykłe, socjalne kontakty; ludzie z AIDS nie są kozłami ofiarnymi, nie mogą być oskarżani o
epidemię),
zalecenia dla ludzi z AIDS (tworzenie grup dla wyboru własnych reprezentantów do kontaktów z prasą, planowania
własnych strategii działania, włączania się we wszystkie spotkania dotyczące AIDS na tych samych prawach, co inni;
zmiana zachowań seksualnych na pociągające małe ryzyko zakażenia dla tych, którzy mogą zagrażać sobie lub
partnerom, „czujemy, że ludzie z AIDS ponoszą etyczną odpowiedzialność za informowanie swoich potencjalnych
partnerów seksualnych o swoim stanie zdrowia”),
prawa ludzi z AIDS (prawo do prowadzenia pełnego i satysfakcjonującego życia seksualnego jak wszyscy inni; prawo
do opieki zdrowotnej i socjalnej prowadzonej bez dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w tym z powodu orientacji
seksualnej, płci, rozpoznania, statusu ekonomicznego i rasy; prawo do pełnego wyjaśniania wszystkich procedur
medycznych i związanego z nim ryzyka, wyboru lub odmowy zmian leczenia, odmowy uczestniczenia w badaniach bez
zagrożenia dotychczasowego leczenia i do podejmowania świadomych decyzji o swoim życiu; prawo do prywatności,
poufności danych medycznych, poszanowania człowieczeństwa i decydowania kto jest ważną, bliską osobą; prawo do
śmierci – i do życia – z godnością) [64].



w USA zwrócono uwagę na możliwość przeniesienia zakażenia HIV poprzez nasienie używane do sztucznego
zapłodnienia, oddawane przez anonimowych dawców; w tym czasie nie były jeszcze dostępne testy diagnostyczne



na Kubie powołano Narodową Komisję AIDS, której dyrektorem został dr Jorge Pérez Avila, zanim jeszcze
rozpoznano pierwszy przypadek AIDS; jedną z pierwszych decyzji komisji było zarządzenie zniszczenia wszystkich
produktów krwiopochodnych, które nie pochodziły z Kuby, zakaz importu krwi, a nieco później testowanie wszystkich
dawców krwi w kraju [66,67].



w marcu doniesiono z Francji o 5 przypadkach AIDS u osób pochodzących z Afryki Środkowej



w maju Luc Montagnier i jego współpracownicy z Instytutu Pasteura (Francja) donieśli na łamach czasopisma
Science o wyizolowaniu nowego retrowirusa, nazwanego później LAV: lymphadenopathy associated virus (wirus
związany z limfadenopatią) od pacjenta wykazującego ryzyko zachorowania na AIDS (BRU) [69]; Montagnier wysłał swój
preparat LAVBRU Robertowi Gallo, światowemu autorytetowi w dziedzinie retrowirusów do dalszej jego identyfikacji.



w tym samym numerze Science zespół Roberta Gallo z Narodowego Instytutu Raka (NCI) w USA opublikował 3
doniesienia sugerujące, iż wirus powodujący AIDS jest ludzkim wirusem białaczki limfocytów T (human T-cell
leukemia virus) [70,71,72].



15 czerwca – doniesienie do CDC o 4 przypadkach AIDS związanych prawdopodobnie z wykonywaniem pracy w
służbie zdrowia; nie wykazano źródła AIDS u tych pracowników, którzy negowali przynależność do którejś ze znanych
grup ryzyka, żaden nie podawał opiekowania się chorym na AIDS ani kontaktu z krwią chorego na AIDS; w publikacji
podkreślono konieczność znajomości i przestrzegania zleceń związanych z zapobieganiem AIDS w placówkach
medycznych [73].



Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health - NIH) i CDC opublikowały zalecenia dotyczące środków
ostrożności, które powinny być stosowane przez pracowników służby zdrowia zajmujących się chorymi na AIDS,
podobne do sugerowanych w zapobieganiu zakażeniom HBV [74].



w USA rozpoczęto przygotowania do utworzenia Multicenter AIDS Cohort Study (MACS), w celu prowadzenia
długofalowych badań populacji wydającej się wykazywać zwiększone ryzyko zachorowania na AIDS; w grupie
homoseksualnych mężczyzn planowano badanie przebiegu klinicznego zakażenia, wpływ profilaktyki infekcji
oportunistycznych, leczenia, etc.



do 30 czerwca do WHO zgłoszono 153 przypadki AIDS w Europie: najwięcej we Francji (59), Niemczech Zachodnich
(24), Belgii (21), Szwajcarii (13), Wielkiej Brytanii (10) [75].



do 31 lipca w Wielkiej Brytanii zgłoszono 14 przypadków AIDS; 12 dotyczyło homoseksualnych mężczyzn (7 z nich
uprawiało seks z Amerykanami, jeden przyjmował także narkotyki dożylnie), 1 chory na hemofilię otrzymywał

[65].

[68].
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czynnik VIII importowany z USA, jeden przypadek dotyczył osoby, która nie należała do żadnej ze znanych grup
ryzyka; autorzy doniesienia sugerowali, iż zachorowania na AIDS w tym kraju są odbiciem epidemii w USA, a nie
dowodem na jej rozprzestrzenianie się w Wielkiej Brytanii [76].


we Francji założono organizację AIDeS, mającą na celu zapobieganie zgonom powodowanym przez AIDS; była to
pierwsza organizacja założona z inicjatywy prywatnej, zajmująca się profilaktyką HIV/AIDS; jej fundatorem i
pierwszym przewodniczącym był profesor socjologii Daniel Defert, który utworzył ją po śmierci na AIDS swojego
przyjaciela.



włączenie Haitańczyków do tak zwanych grup ryzyka spowodowało wiele kontrowersji: Amerykanie pochodzący z
Haiti skarżyli się na piętnowanie, oskarżano CDC o rasizm [77], a Haiti przeżywało załamanie przemysłu
turystycznego [78, 79]; w późniejszych badaniach wykazano, że HIV należący do podtypu B przeniósł się na Haiti około
1966 roku (1962-1970), w czasie, w którym wielu Haitańczyków opuszczało dawne Kongo Belgijskie po uzyskaniu
niepodległości i wybuchu kryzysu politycznego w tym kraju [80] VI, z kolei migracja ludności do USA w latach 19691970 przyczyniła się do rozprzestrzeniania epidemii w USA [81].



5 sierpnia CDC podało, iż w czerwcu 1983 roku zgłaszano średnio 53 przypadki AIDS na tydzień (w czerwcu 1982
roku – 11 tygodniowo, w styczniu 1983 roku – 24 na tydzień); apelowano do lekarzy o bezzwłoczne zgłaszanie
przypadków AIDS identyfikowanych u osób nie należących do znanych grup ryzyka, a także u biorców krwi i
produktów krwiopochodnych, zapowiedziano też dostępność formularzy zgłoszeń, które nie będą powodować
konieczności zgłaszania nazwisk pacjentów [82].



we wrześniu w Izraelu odpowiednik Czerwonego Krzyża, odpowiedzialny za przetaczaną krew i produkty
krwiopochodne, po rozpoznaniu AIDS u 2 chorych na hemofilię, podjął decyzję o niestosowaniu u chorych
liofilizowanego czynnika VIII; w większości banków krwi wprowadzono badania przesiewowe oddawanej krwi w
kierunku obecności przeciwciał anty-HBsAg, a także wypełnianie kwestionariuszy przez dawców, w których
apelowano, by w interesie osób potrzebujących ich krwi przyznali, czy kiedykolwiek chorowali na żółtaczkę, choroby
weneryczne, hemofilię, przyjmowali leki lub narkotyki w iniekcjach; proszono także o zniszczenie kwestionariusza i
powstrzymanie się od oddania krwi osoby, które uprawiały ostatnio lub w ciągu ostatnich kilku lat kontakty
homoseksualne lub potrzebowały wielu transfuzji [83].



w USA rozpoznano AIDS u 20 chorych na hemofilię; w doniesieniu podającym tę informację przyznano, że AIDS jest
bardzo realnym problemem dla chorych na hemofilię, zwłaszcza iż podczas profilaktyki i leczenia krwawień mają
kontakt z białkami i czynnikami chorobotwórczymi pochodzącymi od około 100 000 – 300 000 dawców roczne,
jednakże przytłaczająca większość tych pacjentów czuje się dobrze, co sprawia, że nie należy dokonywać zmian w
leczeniu hemofilików do czasu znalezienia markera AIDS [84].



w Finlandii opisano dwa pierwsze przypadki AIDS u młodych mężczyzn (26 lat – pnemumocystowe zapalenie płuc
i 37 lat – mięsak Kaposiego) zidentyfikowane podczas badań przesiewowych homoseksualnych mężczyzn
w Helsinkach [85].



w październiku, podczas spotkania zorganizowanego przez WHO i Danish Cancer Institute w Danii podano, iż
przypadki AIDS zgłoszono w 15 krajach europejskich: najwięcej we Francji (94), Republice Federalnej Niemiec (42),
Belgii (38), Wielkiej Brytanii (24), Szwajcarii (17), Danii (13), Holandii (12), a także w Austrii (7), Hiszpanii (6),
Szwecji (4) oraz po 2 w Czechosłowacji, Finlandii, Irlandii, Norwegii i we Włoszech – w sumie 267 przypadków [86].



w tym samym doniesieniu podano, iż wśród 61 przypadków AIDS rozpoznanego u Francuzów 51 dotyczyło
homoseksualnych mężczyzn (z których większość miała kontakty z USA), 1 u chorego na hemofilię, 4 u
heteroseksualnych mężczyzn i 2 u heteroseksualnych kobiet, w 3 przypadkach nie ustalono ryzyka, natomiast 10
przypadków dotyczyło Haitańczyków mieszkających we Francji, a 18 - osób mieszkających lub podróżujących
wcześniej do Afryki Równikowej; nie obserwowano zakażeń wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach.



do listopada w Belgii rozpoznano 40 przypadków AIDS, z których tylko 2 dotyczyły homoseksualnych mężczyzn,
pozostali chorzy (92%) pochodzili z Afryki Środkowej (mieszkali w Belgii lub przyjechali na leczenie); kobiety
stanowiły 40% zachorowań; śmiertelność wynosiła 41%;autorzy doniesienia sugerowali, że AIDS występuje
endemicznie w Afryce Środkowej, a przypadki obserwowane w Belgii stanowią tylko wierzchołek góry lodowej [87].



brytyjski uczony zaproponował rezygnację z promiskuityzmu, homoseksualizmu i przyjmowania narkotyków dla
zahamowania epidemii HIV/AIDS, choć jak zaznaczył, to rozwiązanie może nie spotkać się z akceptacją [88].



w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 24 przypadki AIDS, tylko we wrześniu – 6 z nich [89].



33 kraje świata zgłosiły zachorowania na AIDS.



w USA zachorowało na AIDS 4

788 osób, z których 2 137 zmarło (wg. danych HRW).

1984


VI

13 stycznia AIDS wpisano na listę chorób wymagających zgłoszenia – w pierwszym tygodniu obowiązywania zalecenia
zgłoszono 24 przypadki [90].

Lekarze belgijscy sugerowali, że AIDS trafił na Haiti wraz z przyjeżdżającymi tam na wakacje amerykańskimi homoseksualistami
(Colebunders R, Taelman H, Piot P. AIDS: an old disease from Africa? Brit Med J 1984;289:765.).
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w styczniu przedstawiono przypadek 71-letniej kobiety z AIDS, której jedynym czynnikiem ryzyka były – jak
podkreślono – rzadkie kontakty seksualne z jej starszym o kilka lat mężem, chorym na hemofilię, który nieco
wcześniej zmarł z powodu zapalenia płuc spowodowanego Pneumocystis carinii (obecnie P. jiroveci) [91].



w marcu ukazały się zalecenia CDC dotyczące profilaktyki AIDS; podkreślono w nich, że chociaż przyczyna AIDS
pozostaje nieznana to dostępne dane sugerują, iż jest powodowany przez czynnik zakaźny, dlatego zalecono unikanie
kontaktów seksualnych z osobami chorymi lub podejrzewanymi o AIDS, członkom grup większego ryzyka AIDS
zalecono powstrzymywanie się od oddawania krwi (nawet jeśli osoby znajdujące się tych grupach mają małe ryzyko
przeniesienia AIDS), polecono poszukiwanie procedur przesiewowych, które mogłyby identyfikować i wykluczać ze
stosowania osocze i krew, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby przenosić AIDS, lekarzom zalecono ścisłe
przestrzeganie wskazań medycznych do przetaczania krwi, zachęcono też do stosowania transfuzji autologicznych,
a także kontynuowanie prac dla stworzenia bezpieczniejszych produktów krwiopochodnych do leczenia chorych na
hemofilię [92].



badacze z amerykańskiego Center for Disease Control kontynuowali badania, w których poszukiwano przyczyn AIDS
analizując kontaktu seksualne mężczyzn homoseksualnych w Los Angeles i Nowym Jorku; zidentyfikowali
mężczyznę, który był ogniwem łączącym wiele różnych przypadków zachorowań, co wydawało się potwierdzać, że
AIDS jest wywołuje czynnik zakaźny – współpracującego z badaczami pacjenta określono jako „pacjent O.” [93], co
chwilę później zmieniło się w powszechnych komentarzach w „pacjenta zero”.



23 kwietnia ogłoszono, iż Robert Gallo z NCI (National Cancer Institute – Narodowy Instytut Raka) odkrył przyczynę
AIDS – retrowirus HTLV-III (ang. human T-cell leukemia virus – ludzki wirus białaczki komórek T) [94], a Margaret
Heckler, szefowa DHHS (Departamentu Publicznej Służby Zdrowia USA) ogłosiła szybkie pojawienie się testów
pozwalających na rozpoznanie obecności wirusa we krwi i wyraziła nadzieję, iż szczepionka przeciwko AIDS pojawi
się w ciągu 2 lat [95]. Testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HTLV-III/LAV stały się dostępne rok później,
szczepionki nie ma do dziś.



zespól Jay’a Levy’ego z San Francisco (USA) wyizolował wirus nazwany AIDS related virus (ARV) – wirus związany z
AIDS – wykazał też – po raz pierwszy – istnienie bezobjawowego stadium zakażenia [96].



w National Cancer Institute utworzono Specjalny Wydział ds. AIDS, jego kierownikiem naukowym został Robert
Gallo, a dyrektorem klinicznym Samuel Broder, który doprowadził do zidentyfikowania pierwszych leków
antyretrowirusowych, choć w tym czasie przemysł farmaceutyczny nie był zainteresowany poszukiwaniem leków na
AIDS, nie widząc szans na zyski z ich sprzedaży [97].



CDC stwierdziło, iż powstrzymanie się od przyjmowania narkotyków w iniekcjach i zmniejszenie wspólnego używania
strzykawek przez wiele osób „może być również skuteczne w zapobieganiu przenoszenia wirusa” – mimo to w wielu
stanach USA kupienie igły i strzykawki bez recepty lekarza było wówczas – i przez wiele następnych lat –
niemożliwe.



pojawienie się doniesienia o wykryciu obecności HTLV-III w ślinie [98] nasiliło strach przed AIDS; w późniejszych
badaniach wielokrotnie wykazywano, iż ślina nie jest materiałem zakaźnym.



w poszukiwaniu leku przeciwko AIDS wykazano, iż suramina, lek stosowany w leczeniu śpiączki afrykańskiej,
wywoływanej przez Trypanosoma rhodesiense, hamuje aktywność odwrotnej transkryptazy wielu wirusów, a w
badaniach doświadczalnych hamuje zakaźność i efekt cytopatyczny HTLV-III w dawkach osiąganych u ludzi [99].



wykazano, iż cząsteczka CD4 na limfocytach pomocniczych T4 jest receptorem umożliwiającym wniknięcie HIV do
komórek [100, 101].



w San Francisco zamknięto łaźnie i prywatne kluby, w których spotykali się mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami.



opisano objawy kliniczne związane z infekcją pierwotną HIV [102].



w Australii doszło do zakażenia HIV 4 kobiet, które poddały się zabiegom sztucznego zapłodnienia w latach 1982 i
1984 nasieniem dawcy zakażonego HIV [103].



w Amsterdamie (Holandia) powstał pierwszy program wymiany igieł i strzykawek: po wstrzymaniu przez apteki
sprzedaży sterylnych igieł i strzykawek Departament Zdrowia Amsterdamu – w porozumieniu z lokalnymi
użytkownikami narkotyków, organizacją „Junkiebond” – założył program ich wymiany, początkowo w celu
zmniejszenia przenoszenia wirusa HBV wśród przyjmujących narkotyki w iniekcjach, wraz z początkiem epidemii
HIV/AIDS liczba programów w Holandii szybko uległa zwiększeniu [104, 105].



badania prowadzone w Zairze wykazały, iż AIDS przekazywany jest w kontaktach heteroseksualnych [106] (New
England Journal of Medicine nie przyjął pracy do druku, wydrukował ją The Lancet - Fee i Parry, 2008) oraz z matek
na ich dzieci – były to wyniki badań prowadzonych przez uczonych skupionych w Project SIDA, programie
naukowym zairsko-amerykańsko-belgijskim, początkowo kierowanym przez Jonathana Manna (USA), od 1986 roku
przez Robina Rydera; w programie pracowali m. in. Peter Piot, Robert Colebunders (Belgia) i wielu kongijskich
lekarzy – poszukiwano informacji epidemiologicznych, klinicznych dotyczących HIV/AIDS w Afryce – projekt
zamknięto w 1991 roku z powodu niestabilności politycznej Zairu [107].



obecność przeciwciał anty-HIV stwierdzono w USA u żon zakażonych HTLV-III i chorych hemofilię mężczyzn; autorzy
doniesienia przyznali, że wirus może być przenoszony w następstwie kontaktów heteroseksualnych [108].



w USA, po roku przygotowań, powstało Multicenter AIDS Cohort Study (MACS), mające na celu badanie przebiegu
zakażenia prowadzącego do AIDS wśród homoseksualnych mężczyzn, zidentyfikowania czynników ryzyka zakażenia,
a także magazynowania próbek biologicznych do późniejszych badań; do marca 1983 roku do CDC zgłoszono 1 200
przypadków AIDS, około 75% dotyczyło homoseksualnych mężczyzn, dlatego w MACS zajęto się tą populacją; od
kwietnia 1984 do marca 1985 roku badaniami objęto 4 954 mężczyzn z Baltimore, Chicago, Pittsburga i Los Angeles;
w badaniach wstępnych wykazano, że mężczyźni nie-biali, 25 – 34-letni, słabiej wykształceni, pracujący w zawodach
rzemieślniczo-usługowych najczęściej wykazywali obecność przeciwciał anty-HIV [109].
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w listopadzie wśród zgłoszonych 6 921 przypadków AIDS tylko 54 osoby jako prawdopodobną drogę zakażenia podały
wyłącznie kontakty heteroseksualne. Wśród nich było 49 (91%) kobiet. Niektórzy z mężczyzn podawali, że
prawdopodobną drogą ich zakażenia były kontakty seksualne z prostytutkami, dlatego epidemiolodzy CDC zajęli się
rozważaniem możliwości takiej drogi zakażenia i związanym z tym zagrożeniem dla mężczyzn; pisano wówczas:
znaczenie transmisji od kobiet do mężczyzn w rozprzestrzenianiu się AIDS w USA i znaczenie, jeśli istnieje,
prostytutek w tej transmisji nie zostały dotąd wyjaśnione. Kobiety, w tym prostytutki, mogą być eksponowane na
wirus przez kontakty seksualne, przyjmowanie narkotyków w iniekcjach lub transfuzje krwi. Jednak liczba tych
kobiet zakażonych obecnie jest prawdopodobnie niewielka. Nie wiadomo, czy takie kobiety byłyby różnie skuteczne
w przenoszeniu wirusa AIDS jak heteroseksualni lub homoseksualni mężczyźni. Późniejsze badania będą zmierzać do
wyjaśnienia i oceny ryzyka przenoszenia wirusa z kobiet na mężczyzn i kontaktów z prostytutkami” [110].



w USA zachorowało na AIDS 11 148 osób, z których 5 655 zmarło (wg. danych amfAR).



w Europie rozpoznano 762 przypadki AIDS [111].

1985


w lutym w National Cancer Institute (NCI), USA, wykazano in vitro, że azydotymidyna (AZT, później określana
zydowudyna – ZDV) hamuje namnażanie różnych szczepów HTLV-III/LAV nie uszkadzając normalnych komórek [112].



w marcu FDA zarejestrowało pierwszy test (ELISA) [113] poszukujący przeciwciał anty-HTLV-III/LAV,
wyprodukowany na podstawie wirusa uzyskanego z laboratorium Roberta Gallo; z dwudziestu firm występujących o
licencję na produkcje tego jedynego wówczas testu otrzymało ją pięć, w tym trzy związane z tym laboratorium [114];
pierwszą firmą, która otrzymała rejestrację był Abbott Laboratories [115].



dyskusja dotycząca pierwszeństwa w odkryciu wirusa powodującego AIDS, spowodowała, iż Francja zrezygnowała z
zakupu amerykańskich testów, czekając na wyprodukowane przez Instytut Pasteura, które stały się dostępne w
sierpniu tego roku – ta krótka zwłoka doprowadziła do zakażenia HIV około 4 000 osób, w tym 1 000 chorych na
hemofilię [116].



pojawiły się doniesienia, iż francuski LAV i amerykański HTLV-III są identyczne [117, 118].



rozpoczęto w USA badanie krwi oddawanej w przez dawców w kierunku obecności przeciwciał anty-HTLV-III/LAV
[119].



od 15 do 17 kwietnia odbyła się w Atlancie (USA) I Międzynarodowa Konferencja AIDS, która zgromadziła ponad
2 000 uczestników.
Martin Delaney założył w San Francisco (USA) organizację Project Inform, przekazującą chorym na AIDS informacje
o możliwościach leczenia, publikującą także informacje jakie leki i w jaki sposób przemycać do USA z Meksyku, żeby
nie narazić się na ich konfiskatę przez służby celne (Arno i Feiden, 1992).





CDC zrewidowały definicję AIDS dodając niektóre jednostki chorobowe i wykluczając z niej osoby, u których
rozpoznano którąś z chorób wskaźnikowych AIDS, lecz ich wynik testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HTLVIII/LAV był ujemny.



zdefiniowano infekcję pierwotną HIV (określaną także jako ostra infekcja, zespół mononukleozopodonby, zespół
grypopodobny) jako zespół kliniczny poprzedzający serokonwersję [120, 121].



w maju stwierdzono obecności przeciwciał anty-HIV VII u 2 spośród 21 żon chorych na hemofilię mężczyzn zakażonych
przez przetoczenie czynników krzepnięcia[122]. Jego autorzy napisali:
Ostatnie doniesienia o występowaniu AIDS lub limfadenopatii u kobiet będących partnerkami seksualnymi
hemofilityków, narkomanów i Haitańczyków sugerują, że zdarza się przenoszenie zakażenia w kontaktach
heteroseksualnych. […] Wykrycie przeciwciał anty-HIV u 2 spośród 21 żon zakażonych wirusem chorych na hemofilię
wskazuje, że heteroseksualne partnerki hemofilityków mają ryzyko zakażenia. Chociaż nie możemy dowieść, że
mężowie byli źródłem zakażenia tych 2 kobiet, żadna z nich nie miała innych dających się zidentyfikować czynników
ryzyka […] Wydaje się, że zakażeni HIV hemofilitycy bez klinicznie jawnej choroby mogą przenosić zakażenie. […]
Dłuższa obserwacja pokaże, czy kolejnie żony z tej grupy przejdą serokonwersję przy kontynuowanej ekspozycji na
swoich mężów. […] Nie wiadomo, czy unikanie pewnych rodzajów aktywności seksualnej lub używanie pewnych form
antykoncepcji zmniejszy ryzyko transmisji heteroseksualnej. (Autorzy artykułu nie zastanowili się nawet, jak żony
zakażonych HIV mężów mogłyby chronić swoje życie i zdrowie).



15 czerwca firma farmaceutyczna Burroughs-Wellcome oraz National Cancer Institute wypełniły aplikację dotyczącą
Investigational New Drug (IND) dla wsparcia prowadzenia badań u ludzi nad AZT VIII, którą FDA zaakceptowała w
ciągu 7 dni [123].

VII W 1985 roku wirus prowadzący do AIDS w USA nazywano jeszcze ludzkim wirusem T-limfotropowym typu III (HTLV-III), w Europie –

wirusem związanym z limfadenopatią [lymphadenopathy associated virus – LAV], nazwę HIV nadano mu w 1986 roku.
VIII

AZT, azydotymidyna, była jednym ze związków zsyntetyzowanych w 1964 roku w laboratorium kierowanym przez Jerome P. Horwitz’a
w Michigan Cancer Foundation, w ramach programu poszukiwania leków przeciwnowotworowych sponsorowanego przez amerykański
National Cancer Institute. Kolejne dwa leki antyretrowirusowe, które stworzył dr Horwitz, to didanozyna (ddI) i zalcytabina (ddC). Leki nie
okazały się skuteczne w terapii nowotworów, a dr Horwitz nie opatentował swoich odkryć. Jerome P. Horwitz o AZT i innych
zsyntetyzowanych przez siebie związkach miał powiedzieć: “to bardzo interesujące substancje czekające na właściwą chorobę”; kiedy w
latach 80. AZT okazało się skuteczne w hamowaniu replikacji HIV firma farmaceutyczna Burroughs Wellcome opatentowała lek – dr
Horwitz zyskał sławę, ale nie zarobił na swoim odkryciu ani grosza. Zmarł 23 września 2012 roku w wieku 93 lat (nytimes.com/2012/09/21/
health/jerome-p-horwitz-creator-of-azt-dies-at-93.html?_r=0).
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3 lipca pierwszy pacjent został włączony do prowadzonych przez NCI badań I fazy AZT w National Institutes of
Health w Bethesda (Maryland, USA), (Broder, 2010).



wykazano, że koncentraty czynników krzepnięcia poddawanych ogrzewaniu (ang. heat-treated) nie przenoszą
zakażenia; potwierdzono przenoszenie zakażenia przez konwencjonalne koncentraty tych czynników [124].



do września zarejestrowano w USA 12 932 przypadki AIDS – około połowa pacjentów zmarła[125].



we wrześniu prezydent Ronald Reagan po raz pierwszy publicznie, na konferencji prasowej, wspomniał o AIDS
zwiększając istniejącą wówczas niepewność dotyczącą dróg przenoszenia zakażenia mówiąc, że kontakty społeczne
mogą przenosić AIDS, a na pytanie czy wysłałby własne dziecko do szkoły, w której jest dziecko z AIDS odpowiedział,
że choć dowody medyczne wskazują, że nie byłoby to ryzykowne dla dziecka, to nie są jednoznaczne [126].



agencja prasowa United Press International doniosła, iż Rock Hudson ma AIDS – aktor (m. in. film „Olbrzym”) zmarł
2 października [127], IX.



Departament Publicznej Służby Zdrowia USA (DHHS) wydał pierwsze zalecenia mówiące o zapobieganiu
przenoszenia zakażenia z matki na dziecko.



CDC opublikowało dane mówiące, iż zarówno kontakty heteroseksualne, jak i ekspozycja na zanieczyszczone igły
odgrywają rolę w transmisji wirusa wywołującego AIDS [128].



we wrześniu ukazało się doniesienie o przeniesieniu zakażenia HIV na 4 z 8 kobiet poddanych sztucznemu
zapłodnieniu nasieniem pochodzącym od mężczyzny będącego w bezobjawowym stadium zakażenia; 3 z tych kobiet
zaszły w ciążę, a ich dzieci mające w momencie publikacji doniesienia ponad rok są zdrowe, nie wykazano u nich
obecności przeciwciał anty-HTLV-III; autorzy doniesienia podkreślili konieczność rygorystycznego wykonywania
badań przesiewowych u potencjalnych dawców nasienia, stwierdzają również, iż jest to potwierdzenie roli nasienia w
heteroseksualnej transmisji wirusa, a także tego, że zakażone kobiety nie zawsze muszą przekazać wirus swoim
dzieciom [129]. (kilka lat później opracowano metodę oczyszczania plemników pochodzących od zakażonych HIV
mężczyzn i bezpiecznego podawania ich kobietom).



wykryto drugi wirus powodujący upośledzenie odporności: w grupie zdrowych Senegalczyków, których surowice
wykazywały znacznie silniejszą odpowiedź humoralną na SIV (ang. simian immunodeficiency virus – małpi wirus
upośledzenia odporności), niż na znany dotąd wirus HTLV-III/LAV [130,131], nazwany później HIV-2.



Pentagon ogłosił, iż rozpoczyna testowanie 2,1 mln personelu wojskowego i 1,3 mln żołnierzy rezerwy w kierunku
HTLV-III/LAV; potwierdzenie dodatniego wyniku testem Western blot sprawić ma, iż taka osoba będzie podlegała
opiece medycznej, a zwolnienie ze służby nastąpi wówczas, kiedy stan jej zdrowia nie pozwoli na wykonywanie
obowiązków; jednakże jeśli podczas badań przesiewowych powie o własnym homoseksualizmie lub przyjmowaniu
narkotyków wówczas taka informacja może być użyta jako podstawa zwolnienia[132].



CDC usunęło Haitańczyków z listy grup ryzyka dla AIDS po napływie informacji sugerujących, iż zarówno kontakty
heteroseksualne, jak i ekspozycja na zanieczyszczone zakażoną krwią igły odgrywa rolę w przenoszeniu zakażenia [133].



w badaniach doświadczalnych wykazano, że nonoksynol-9 (używany jako środek plemnikobójczy stosowany
miejscowo) niszczy komórki zakażone HTLV-III/LAV [134], dopiero po latach prowadzenia badań klinicznych okazało
się, że preparat ten nie tylko nie chroni przed zakażeniem, ale wręcz je ułatwia (→ dalej).



powstała American Foundation for AIDS Research (amfAR), której przewodniczącymi zostali lekarze Michael
Gottlieb (autor pierwszej publikacji o PCP w czerwcu 1981 roku) i Mathilde Krim, a narodowym przewodniczącym –
Elizabeth Taylor [135]; amfAR jest wiodącą organizacją amerykańską nonprofit, wspierającą badania naukowe
dotyczące HIV/AIDS, profilaktyki, leczenia, edukacji i osób żyjących z HIV/AIDS.



w USA 13-letni Ryan White, zakażony HIV w następstwie przetaczania koncentratów czynników krzepnięcia, został
usunięty ze szkoły w Kokomo (Indiana).



w San Francisco powstał AIDS Memorial Quilt z inicjatywy aktywisty gejowskiego Cleve Jones’a, wspomagającego
organizację dorocznego marszu upamiętniającego burmistrza George Moscone i Harvey’a Milka, zamordowanych w
1978 roku; w listopadzie 1985 roku planując marsz i mając świadomość, że ponad 1 000 mieszkańców Los Angeles
zmarło na AIDS poprosił uczestników o napisanie na plakietkach nazwisk zmarłych przyjaciół, partnerów, członków
rodzin; po marszu plakietki przyklejono na ścianach Budynku Federalnego – ściana nazwisk wyglądała jak
patchwork [136].



opisano przypadek dziecka, które nabyło zostało zakażone w następstwie karmienia piersią przez swoją zdrową
wcześniej matkę, której już po porodzie przetoczono zakażoną HIV krew [137].



6 grudnia opublikowano rekomendacje CDC dotyczące zapobiegania przenoszenia zakażenia z matki na dziecko, w
których zalecano kobietom, u których wykryto obecność przeciwciał anty-HTLV-III/LAV by opóźniały decyzję o zajściu

The Foundation for AIDS Research

IX

po jego śmieci mieszkający z nim przyjaciel wytoczył sprawę sądową o odszkodowanie za stres spowodowany strachem o nabycie AIDS,
skarżył się, że Hudson nie powiedział mu o swojej chorobie i kontynuował kontakty seksualne; mimo że w 19 testach przyjaciel okazał się
niezakażony sąd przyznał mu 5,5 mln USD odszkodowania. (Rees VL. AIDSphobia: forcing courts to face new areas of compensation for fear
of a deadly disease. Villanova Law Rev 1994;39:241-79)
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w ciążę do czasu, kiedy dostępnych będzie więcej informacji o ryzyku transmisji wertykalnej; kobietom, które są w
ciąży odradzano karmienie piersią dziecka dla uniknięcia przeniesienia zakażenia na noworodka, który mógł urodzić
się zdrowy [138].


w Szwajcarii powstała organizacja AIDS-Hilfe Schweiz, mająca na celu zapobieganie zakażeniom HIV.



wykazano, iż choroby przenoszone drogą płciową zwiększają ryzyko zakażenia HTLV-III/LAV (badania Project SIDA).



rozpoznano pierwszy przypadek AIDS na Kubie – u mężczyzny, który powrócił do kraju po wielu latach mieszkania w
Mozambiku [139]; Kuba przeznaczyła 2 mln dolarów na zakup testów diagnostycznych, wprowadziła testy ELISA do
wszystkich stacji krwiodawstwa w kraju, przeszkolono też pracowników laboratoriów w przeprowadzaniu testów.



pierwsze doniesienie o przenoszeniu HIV w następstwie karmienia piersią przez zakażoną HIV matkę [140].



w Niemczech, z inicjatywy osób homoseksualnych, powstała organizacja Deutsche AIDS Hilfe (DAH), której celem
było dostarczanie informacji o HIV/AIDS, profilaktyka zakażeń, a także opieka, wsparcie osób żyjących z HIV. Hasło
organizacji brzmiało „Nie daj szansy AIDS”.



zachorowania na AIDS zgłosiło 51 krajów świata.



w USA rozpoznano 23 174 przypadków AIDS, zmarło 12 652 osób (wg. danych HRW).

Polska – 1985


31 stycznia uchwalono pierwszą ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która postrzegała ją przede wszystkim jako problem osób
uzależnionych i przyjęła podejście profilaktyczno-lecznicze. Represja karna miała być w zasadzie zarezerwowana jedynie dla osób
czerpiących korzyści z cudzego nałogu (producentów, przemytników, handlarzy). Osoby uzależnione miały być przede wszystkim
przedmiotem oddziaływań profilaktycznych i leczniczych. W przypadku dopuszczenia się przez nie przestępstw polegających na
stwarzaniu nielegalnej podaży narkotyków lub przestępstw pospolitych miały się do nich odnosić przepisy realizujące zasadę „leczyć
zamiast karać”. Wprowadzono także zasady reglamentacji upraw maku i konopi, zezwalające na uprawę tych roślin wyłącznie za
specjalnym zezwoleniem terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego i w oparciu o umowę kontraktacji zawartą
z upoważnioną do tego jednostką gospodarki uspołecznionej. Na okres przejściowy, wyjątkowo, zezwolono na uprawę maku na cele
spożywcze przez rolników indywidualnych ma obszarze nie większym niż 20m2, ale wymagało to uzyskania zezwolenia i podpisania
zobowiązania do zniszczenia pozostałej słomy makowej lub przekazania jej uprawnionej do prowadzenia skupu jednostce gospodarki
uspołecznionej. Po 1 stycznia 1991roku legalne uprawy maku mogły być prowadzone za stosownym zezwoleniem i po zawarciu z
uprawnionym podmiotem umowy kontraktacji oraz w celach naukowo-badawczych przez uprawnione jednostki organizacyjne.
Utrudnienie osobom uzależnionym dostępu do surowca niezbędnego do produkcji narkotyku nie doprowadził do zmniejszenia skali
problemu, a stworzyło nowe. Słoma makowa, wcześniej bezwartościowa, uzyskała wartość rynkową. Niewykluczone, że leżało to
przynajmniej częściowo u podstaw notowanego pod koniec lat 80. zjawiska komercyjnego obroty słomą makową i „kompotem” przez
sprawców nieuzależnionych, nastawionych jedynie na czerpanie zysków [141].




rozpoczęto badania serologiczne w kierunku zakażenia HIV, początkowo dotyczące osób z „grup ryzyka”.




powołano Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 10-osobowy Zespół do spraw AIDS.

wszczęto nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami HIV i AIDS (Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny) – na początku
rejestr obejmował dane personalne osób zakażonych, od roku 1995 był anonimowy.

rozpoznano pierwsze przypadki zakażeń HIV (11 osób: 6 chorych na hemofilię, 4 męskich homoseksualistów, 1 kobiety
sprzedającej usługi seksualne) [142].

1986


w CDC opracowano pierwszą roboczą definicję AIDS



18 lutego rozpoczęto badania AZT fazy II (randomizowane, pod kontrolą placebo) nad skutecznością AZT u
pacjentów z AIDS – ostatniego pacjenta włączono 30 czerwca); sponsorowała je firma farmaceutyczna BurroughsWellcome (Broder, 2010); część pacjentów otrzymywała lek, pozostali placebo; wśród 282 pacjentów, głównie białych,
homoseksualnych mężczyzn, było tylko 13 kobiet (Arno i Feiden, 1992).



potwierdzono, iż LAV i HTLV-III są tym samym wirusem [144].



w kwietniu eksperci amerykańcy z trzech towarzystw medycznych X opublikowali stanowisko dotyczące AIDS, w
którym – między innymi – podkreślili, że lekarze, chirurdzy, pielęgniarki i inni pracownicy opieki medycznej powinni
otoczyć kompetentną i humanitarną opieką wszystkich pacjentów, w tym także śmiertelnie chorym z AIDS, zaś
odmawianie właściwej opieki chorym i umierającym pacjentom z jakiegokolwiek powodu jest nieetyczne odmawianie
opieki; podkreślali także znaczenie edukacji dotyczącej HTLV-III (nazwanego później HIV), a szczególnie
ograniczonych dróg jego przenoszenia, co przyczyni się nie tylko do zapobiegania nowym zakażeniom, ale także do
zmniejszenia się dyskryminacji osób nim zakażonych; podkreślali, że testy w kierunku obecności przeciwciał anty-

X

[143].

Health and Public Health Committee, American College of Physicians, The Infectious Diseases Society of America.
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HTLV-III powinny być wykonywane wyłącznie w sytuacjach, które mogą przynieść korzyść zdrowiu publicznemu, a
nie przyczyniać się do dyskryminacji; że konsultacje i edukacja są właściwszymi metodami kontroli
rozprzestrzeniania się zakażenia, niż nie polityka promująca restrykcje i izolację; zwracano uwagę na konieczność
poufności danych osób zakażonych, a także włączenie do standardów postępowania zbierania przez lekarzy danych
dotyczących seksualności pacjentów oraz ich edukację związaną ze zmniejszeniem ryzyka zakażenia; zdaniem
przedstawicieli towarzystw medycznych lekarze powinni w większym stopniu uczestniczyć w edukacji publicznej w
celu eliminowania błędnych przekonań dotyczących AIDS, a także prowadzić badania dotyczące przyczyn,
zapobiegania i leczenia AIDS i chorób związanych z AIDS [145].


Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów nadał wirusom powodującym AIDS nazwę HIV (ang. human
immunodeficiency virus – ludzki wirus upośledzenia odporności) [146], która zastąpiła używane dotychczas nazwy
LAV/HTLV-III.



wykazano, iż HIV-2 występuje przede wszystkim w Afryce Zachodniej, a także w Angoli i Mozambiku.



Narodowe Instytuty Zdrowia (National Health Institutes – NIH) utworzyły AIDS Clinical Trials Group (ACTG) –
największą grupę zajmującą się badaniami klinicznymi leków w USA.



w dniach 4 -6 czerwca Public Health Service (PHS) zwołało konferencję, na której 85 zaproszonych ekspertów z
różnych dziedzin AIDS, w tym klinicyści, epidemiolodzy, eksperci zdrowia publicznego i naukowcy, analizowali i
modyfikowali plany dotyczące profilaktyki i kontroli epidemii AIDS w USA; w następstwie tego spotkania
opublikowano raport podsumowujący niezbędne, zdaniem ekspertów, kroki w profilaktyce HIV/AIDS, które powinny
zostać podjęte (Coolfont report) [147]; cele, które powinny zostać osiągnięte przedstawiono po raz pierwszy w 1985
roku[148], w dalszym ciągu pozostały wskazówką dla twórców obecnego raportu, w którym zaplanowano: do 1987 roku
– zmniejszenie transmisji zakażeń HTLV-III/LAV; do 1999 roku – zmniejszenie wzrostu częstości zachorowań na
AIDS; do 2000 roku wyeliminowanie transmisji zakażeń HTLV-III/LAV i zmniejszenie zachorowań na AIDS.



w USA sąd federalny oskarżył pracodawcę o dyskryminację osoby żyjącej z AIDS – szpital zwolnił z tego powodu
pielęgniarkę nie zapewniając jej alternatywnego miejsca pracy – sąd uznał to za naruszenie praw człowieka [149].



w Ugandzie, po zakończeniu trwającej od 15 lat wojnie domowej i dojściu do władzy prezydenta Yoveri Museveniego,
zdano sobie sprawę z rozmiarów epidemii AIDS; utworzono Narodowy Komitet ds. Profilaktyki AIDS, w skład którego
weszli lekarze, naukowcy, pracownicy administracji, sił zbrojnych, politycy, przywódcy kościołów i organizacji
pozarządowych; jedną z głównych strategii stosowanych w profilaktyce AIDS było IEC – information, education,
communication [150]; w ramach tej profilaktyki edukowano młodzież w kwestiach seksualności, zapobiegania
chorobom przenoszonym drogą płciową, usiłowano wzmacniać pozycję kobiet, a także namawiano do zachowywania
abstynencji seksualnej do czasu zawarcia małżeństwa, a później wzajemnej wierności, zmniejszenia liczby parterów
seksualnych, a jeśli się to nie uda – do używania prezerwatyw w każdym kontakcie seksualnym – to podejście, które
po latach doprowadziło do zmniejszenia liczby nowych zakażeń HIV, w USA nazwano ABC – A (abstinence) B (be
faithful – bycie wiernym) C (condoms) i w zupełnie zmienionej formie lansowano w wielu innych krajach świata [151].



powstała międzynarodowa organizacja osób żyjących z HIV/AIDS – „People with HIV/AIDS”, przekształcona
następnie w światową sieć osób żyjących z HIV/AIDS – „Global Network of People Living with HIV/AIDS” – GNP+.



II Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Paryżu (Francja).



19 września przerwano badania nad AZT, gdy po 6 miesiącach z grupy 145 osób leczonych AZT zmarł 1 pacjent, z
grupy 137 otrzymujących placebo – 19 XI; uznano za nieetyczne dalsze podawanie placebo – pacjentom je
przyjmującym zaoferowano AZT [152]; AZT w stosowanej wówczas dawce 1500mg/dobę (obecna jest ponad 3 x mniejsza)
powodowała wiele działań ubocznych, w tym anemię wymagającą transfuzji krwi [153].
11 listopada AZT, na podstawie protokołu dotyczącego nowych leków pozostających w trakcie badań (IND), opartego
na modelu stosowania przez amerykański Instytut Raka (NCI) niezarejestrowanych leków przeciwnowotworowych,
stało się dostępne z przepisu lekarza dla potrzebujących go pacjentów (Broder, 2010).





w USA opublikowano dane o wzroście liczby przypadków AIDS u kobiet: w 1982 roku odsetek kobiet wśród
zgłoszonych przypadków AIDS wynosił 12%, w 1986 roku już 26%;przyjmowanie narkotyków w iniekcjach było
głównym czynnikiem ryzyka, drugim – kontakty heteroseksualne z mężczyznami chorymi na AIDS; autorki
doniesienia podkreślają, iż w USA heteroseksualne kobiety maja większe ryzyko nabycia AIDS poprzez kontakty
seksualne, niż heteroseksualni mężczyźni [154].



powstało pierwsze pomieszczenie do przyjmowania narkotyków pod nadzorem (pomieszczenie do bezpiecznych
iniekcji) w Szwajcarii, w Bernie, następne w Bazylei, Luzernie, St Gallen. Pracownicy medyczni zaczęli organizować
miejsca dla ludzi przyjmujących narkotyki w iniekcjach, którzy nie korzystali z pomocy medycznej, wykorzystując tę
okazję do monitorowania i modyfikacji zachowań mających zmniejszać szkody związane z iniekcjami. Szwajcarskie
ośrodki posiadały kawiarnie, pomieszczenia do konsultacji i przychodnie zapewniające podstawową opiekę zdrowotną,
a także pomieszczenia do dokonywania iniekcji, w których osoby wstrzykujące narkotyki miały dostęp do sterylnych
igieł, strzykawek, a także innych rzeczy niezbędnych do przygotowywania narkotyku do wstrzyknięcia. Przed
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badanie fazy II było przeprowadzane wśród ogromnych emocji, pacjenci usiłowali przekupywać pracowników firmy, by móc dostać się do
niego, zakwalifikowani usiłowali sprawdzać, czy przyjmują AZT, czy placebo; wymieniali się przyjmowanymi lekami, by zwiększyć
prawdopodobieństwo przyjmowania AZT; z kolei lekarze obserwowali zmiany w morfologii krwi osób przyjmujących AZT, nie mogli więc
zachować pełnego obiektywizmu – nigdy nie przeanalizowano wpływu tych czynników na uzyskane wyniki badań (Arno i Feiden, 1992).
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skorzystaniem z pomieszczenia personel ośrodka musi się upewnić, że klient skończył przynajmniej 16 lat i już
przyjmuje narkotyki w iniekcjach[155.


na Kubie, na przedmieściach Hawany, powstało pierwsze sanatorium mające izolować osoby zakażone HIV do końca
życia (Santiago de Las Vegas AIDS Sanatorium); pierwszymi jego mieszkańcami byli żołnierze powracający z Afryki,
w latach następnych trafiało tam coraz więcej osób cywilnych [156]; warunki życia w sanatorium systematycznie
poprawiano i w połowie lat 90. XX wieku obejmowało ono domy, apartamenty, urządzenia rekreacyjne, bibliotekę i
szpital. Warunki mieszkaniowe były znacznie lepsze, niż standardy pozostałych mieszkańców Kuby. Osoby zakażone
HIV nie płaciły za mieszkanie, pożywienie i opiekę medyczną, otrzymywały także swoje wcześniejsze wynagrodzenia,
a jeśli wcześniej nie pracowały – stypendia. Wraz z upływem czasu powstawały kolejne sanatoria i w połowie lat 90.
istniało ich 14, w każdej z prowincji kraju [157].



do końca roku 85 krajów zgłosiło do Światowej Organizacji Zdrowia 38 401 przypadki AIDS.



do 1 czerwca 1985 roku w Wielkiej Brytanii zgłoszono 178 przypadków AIDS, śmiertelność wynosiła 55,4%



w Rosji w badaniach przeprowadzonych wśród 11 567 osób w pierwszej połowie roku w Moskwie zakażenie HIV
wykazano u 20; wszyscy pochodzili z Afryki i zostali odesłani do krajów swego pochodzenia [159].



w USA rozpoznano 42 546 przypadków AIDS, zmarło 24 806 osób (wg. danych HRW).

[158].

Polska - 1986



rozpoczęto badania serologiczne krwiodawców (5% oddawanej krwi).



rozpoznano pierwszy przypadek AIDS, u 54-letniego mężczyzny, który nabył zakażenie w USA i zmarł krótko po powrocie do
Polski [160].

AIDS wpisano na listę chorób zakaźnych, umieszczono go także w wykazie chorób podlegających przymusowemu leczeniu
(rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 1986 roku (Dz. U. Nr 40, poz. 197).

1987


poszukiwania skutecznego leku na AIDS otwarły drogę wielu szarlatanom; przykładem oszukańczej terapii była
kuracja proponowana przez proktologa z Egiptu, który zachwalał leczenie, którego skuteczności nigdy nie
potwierdzono – koszt kuracji: $75 000, w tym podróż do Zairu, gdzie kuracja miała być przeprowadzana [161].



w lutym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wcześniej nie doceniająca problemu HIV/AIDS, powołała Special
Programme on AIDS, nazwany w styczniu 1988 roku Global Programme on AIDS (GPA), którego pierwszym
dyrektorem został dr Jonathan Mann; GPA określił 3 cele programu: zapobieganie transmisji HIV, opieka nad
osobami zakażonymi HIV dla zmniejszenia częstości zachorowań i śmierci na choroby związane z HIV oraz
zjednoczenie narodowych i międzynarodowych działań dla globalnej kontroli AIDS;










dla realizacji tych celów każdy z krajów świata powinien mieć narodowy program (w pierwszym roku wprowadziło go ponad
150 krajów; udało się też zapobiec w wielu krajach wprowadzeniu testów na HIV dla przekraczających granice),
profilaktyka AIDS i kontrola wymaga przede wszystkim woli politycznej do rozpoznania problemu („poznaj własną
epidemię”),
wymaga też edukacji pracowników medycznych wszystkich szczebli, nie tylko dla opieki nad zakażonymi już osobami, ale by
mogli być źródłem rzetelnej wiedzy dla reszty społeczeństwa;
dla zapobiegania przenoszeniu zakażenia w kontaktach seksualnych niezbędne jest wprowadzenie edukacji,
konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa przetaczanej krwi i produktów krwiopochodnych,
sterylnego sprzętu do iniekcji dla osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach,
a także zapobieganie przenoszenia zakażenia z matki na dziecko;
programy narodowe powinny też pomagać ludziom zakażonym HIV i pomagać im chronić innych [162, 163];
pod kierownictwem Jonatana Manna GPA stał się największym programem w historii WHO; J. Mann wyznawał i aktywnie
promował idee mówiące, iż zdrowie człowieka i prawa człowieka są nierozerwalnie ze sobą związane, podkreślał rolę
informacji w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii (promocja prezerwatyw, edukacja seksualna, uproszczenie leczenia
chorób przenoszonych drogą płciową, promocja wymiany igieł i strzykawek, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa krwi);
zrywając z wcześniejszą tradycją WHO zaprosił do współpracy wiele organizacji pozarządowych z całego świata; w ciągu 3 lat
kierownictwa Jonatana Manna GPA było największym programem w historii WHO [164].



podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Jonathan Mann przedstawił delegatom krajów
członkowskich informacje o HIV/AIDS, sprzeciwił się też represyjnej polityce, w tym obowiązkowym testom w
kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, kwarantannie i tym podobnym działaniom przyczyniającym się do
nasilenia stygmatyzacji, dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS; przeciwstawił się także przedkładaniu praw
większości nad prawa jednostki, dowodząc iż ochrona większości populacji zależy bezpośrednio od ochrony praw i
godności zakażonych osób; po raz pierwszy Zgromadzenie Ogólne ONZ dyskutowało o jakiejkolwiek chorobie [165].



WHO stwierdziła, że badania przesiewowe na HIV osób podróżujących po świecie jest nieskutecznym sposobem
zapobiegania zakażeniom [166].



opublikowano ostrzeżenie dla białych mężczyzn podróżujących do krajów Afryki: kontakty zwłaszcza z kobietami
sprzedającymi usługi seksualne są dla nich wysoce ryzykowne. „Mężczyźni są szczególnie narażeni na AIDS,
niezależnie od wykonywanego przez nich zawodu”. Autorzy apelu dostrzegli też, że biali mężczyźni podróżujący do
Afryki rozprzestrzeniają wirus po świecie poprzez swoje kontakty seksualne[167].



prezydent Ronald Reagan (USA) i premier Jacques Chirac (Francja) oświadczyli, iż osiągnęli porozumienie kończące
spór dotyczący patentu dla testu na obecność przeciwciał anty-HIV i postanowili, iż zyski będą dzielone między oba
kraje [168]; Luc Montagnier i Robert Gallo opublikowali historię badań nad AIDS, która stanowiła część porozumienia
między badaczami amerykańskimi i francuskimi [169].
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19 marca FDA zarejestrowała AZT XII (azydotymidyna, później nazywana zydowudyną – ZDV) w rekordowo krótkim
czasie (od wykazania aktywności leku in vitro do wprowadzenia go na rynek minęło 2,5 roku – w tamtych czasach
ten proces trwał zwykle 7 – 10 lat), po jednym badaniu fazy II wykazujących skuteczność [170], pierwszy lek
antyretrowirusowy – RETROVIR™. AZT zarejestrowano pomimo tego, iż w stosowanych wówczas dawkach często
powodowała działania niepożądane, do których należały nudności, bóle mięśniowe, bezsenność, silne bóle głowy, a
także obniżenie stężenia hemoglobiny wymagające przetaczania krwinek czerwonych u 21% pacjentów [171].



w kwietniu firma Burroughs Wellcome zaczęła sprzedawać Retrovir 5 000 pacjentom, którzy w czasie trwania badań
klinicznych otrzymywali go za darmo. Lek miał kosztować około 10 000 – 12 000$ rocznie. Nie było to problemem dla
osób dobrze sytuowanych, dobrze ubezpieczonych lub biednych. Ogromny problem mieli znajdujący się pomiędzy tymi
grupami, których nie było stać na lek. W Nowym Jorku niektóre apteki obniżały marże, kilka aptek w Greenwich
Village sprzedawało go po cenach hurtowych wszystkim, którzy mówili, że ich nie stać, nie wymagając żadnych
dowodów potwierdzających ich sytuację finansową [172].



29 kwietnia FDA zarejestrowało pierwszy test Western blot, potwierdzający zakażenie HIV [173] (testy przesiewowe
mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie – z różnych powodów – dlatego nie powinny być przekazywane pacjentom).



FDA opublikowało regulacje wymagające badań przesiewowych wszystkich istniejących w USA zapasów krwi i
plazmy w kierunku HIV.



wykazano ścisłe pokrewieństwo między SIV i HIV.



FDA zezwoliło producentom prezerwatyw na zamieszczenie informacji, iż mogą one zmniejszać ryzyko transmisji HIV
i innych chorób przenoszonych drogą płciową.



w maju FDA zaaprobowała regulacje zezwalające na sprzedaż leków pozostających w trakcie badań klinicznych dla
leczenia chorób zagrażających życiu – Investigational New Drug (IND) procedure – zanim badania kliniczne zostaną
zakończone, w sytuacji, kiedy nie ma innych sposobów leczenia [174]; dzięki IND 4 805 pacjentów z AIDS, którzy
przebyli wcześniej zapalenie płuc wywołane Pneumocystic carinii (PCP) otrzymało AZT (Retrovir) – przeżycie 44
tygodni po rozpoczęciu leczenia wynosiło 73% i było dłuższe, niż nieleczonych chorych [175].



w USA wzrosła liczba chorych na AIDS kobiet, w większości kobiet, które nie są białe; autorki doniesienia podkreśliły,
że heteroseksualne kobiety mają większe ryzyko zapadnięcia na AIDS, niż heteroseksualni mężczyźni [176].



lekarki z CDC, Mary E. GuinanXIII i Ann Hardy, w artykule zatytułowanym „Kobiety i AIDS: przyszłość jest ponura”
alarmowały:




do kwietnia 1987 r. w następstwie kontaktów heteroseksualnych zakażenie HIV nabyło 555 kobiet i … 127 mężczyzn,
w 1982 r. odsetek kobiet zakażonych w następstwie kontaktów heteroseksualnych wynosił 14%, w 1986 r. już 28%,
odsetek mężczyzn zakażonych w kontaktach heteroseksualnych w tym samym czasie wzrósł z 1% do 2% [177].



11 lipca na pierwszej stronie New York Times’a pojawił się artykuł, w którym napisano, że szef oddziału chirurgii
klatki piersiowej i serca jest jednym z bardzo niewielu, ale bardzo widocznych lekarzy w kraju, którzy odmawiają
opieki nad osobami z AIDS [178].



USA wprowadziły zakaz wjazdu dla osób z HIV/AIDS; wyjątek stanowią wizyty w USA, których celem jest
uczestnictwo w konferencjach, leczenie, odwiedziny krewnych czy podróże służbowe, ale te wymagają tak zwanej Visa
waiver – widocznej adnotacji w paszporcie. Przyjazd w celu turystycznym nie jest zwykle możliwy. Visa waiver
obowiązuje także osoby z krajów, których obywatele podróżują do USA bez wizy. Adnotacja sprawia, że posiadacz
takiego paszportu traktowany jest z większą podejrzliwością, często też podlega ściślejszym kontrolom [179];
International AIDS Society po wprowadzeniu zakazu zapowiedziało, że dopóki nie zostanie on zniesiony, żadna
światowa konferencja AIDS nie odbędzie się w USA i dotrzymało słowa – zakaz został zniesiony dopiero w styczniu
2010 roku.



w Nowym Jorku powstała organizacja ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power),, między innymi w odpowiedzi na
wysokie koszty AZT; członkowie organizacji walczyli o dostęp do leków i niższe ich ceny, edukację publiczną dotyczącą
AIDS i likwidację dyskryminacji związanej z AIDS. 24 marca przewodzili pierwszej masowej demonstracji na Wall
Street w Nowym Jorku (USA), sztandarowym hasłem ACT UP stało się „milczenie = śmierć” (silence = death).
Założycielem organizacji był pisarz, scenarzysta Larry Kramer. Oddziały ACT UP powstawały w różnych miastach
USA i poza jego granicami.


Larry Kramer mówił do grupy gejów w Greenwich Village: większość z tu obecnych umrze, jeśli nie będzie wywierać presji ma
instytucje biomedyczne, by przyspieszyły poszukiwanie nowych leków: „Jeśli to, co słyszycie nie pobudza do złości, gniewu,
wściekłości, działania, to geje nie mają przyszłości na ziemi”. Duża dostępność testów na HIV sprawiła, że dziesiątki tysięcy
homoseksualnych mężczyzn uzyskało potwierdzenie zbliżającej się śmierci – wcześniej jedynymi ludźmi tak bardzo
zainteresowanymi znalezieniem leków byli chorzy z AIDS, którzy często byli zbyt słabi, by angażować się w polityczne
utarczki. Ludzie, u których zakażenie HIV rozpoznano niedawno, którzy nie mieli zwykle objawów klinicznych, byli
przepojeni pasją wynikającą z postrzegania się jako bezpośrednio zagrożonych rychłą śmiercią [180].



na Florydzie odnotowano pierwszy przypadek zakażenia się sztangisty, który dokonywał iniekcji steroidów ze
strzykawki używanej z innymi osobami [181].



powstały pierwsze „buyer’s clubs” w San Francisco i Nowym Jorku, które działały jak podziemne apteki sprzedające
przemycane leki i alternatywne terapie, jak witaminy, zioła i często też niezarejestrowane w USA leki.



Peter Duesberg, amerykański wirusolog, współodkrywca retrowirusów, wyraził pogląd, iż zbyt szybko uznano, iż HIV
powoduje AIDS [182] – zapoczątkował tym ruch tak zwanych „dysydentów” AIDS, mający negatywny wpływ na wiele
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początkowo tymidynę niezbędną w cząsteczce AZT uzyskiwano ze spermy śledzi i tuńczyków, co ograniczało jej produkcję (Arno i Feiden,
1992).
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Mary Elisabeth Guinan jest jedną z pierwszych lekarek zaangażowanych w poznanie epidemiologii i dróg szerzenia się AIDS; Randy
Shilts przedstawił ją dokładniej w swojej opublikowanej w 1987 roku książce „A orkiestra grała dalej” [And the Band Played On].
https://www.nlm.nih.gov/changingthefaceofmedicine/physicians/biography_133.html [dostęp: 10.02.1016].
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organizacji pozarządowych przede wszystkim w USA, ale także w innych krajach; jedyny kraj świata, który uznał
poglądy Duesberga to Republika Południowej Afryki, w której rządzący do niedawna negowali związek przyczynowoskutkowy między HIV a AIDS, co przyczyniło się do lawinowego wzrostu liczby zakażeń HIV w tym kraju.


NAMES Project AIDS Memorial Quilt, upamiętniający zmarłych na AIDS i pozwalający lepiej zrozumieć druzgoczące
oddziaływanie choroby, pokazano 11 października w Waszyngtonie podczas National March on Washington for
Lesbian and Gay Rights – zajmował obszar większy od boiska futbolowego i zawierał 1 920 fragmentów, poświęconych
poszczególnym ludziom zmarłym na AIDS; w następnych latach program rozszerzył się zarówno w USA, jak i poza
jego granicami i jest największym projektem sztuki społecznej; w roku 1989 Project był nominowany do Pokojowej
Nagrody Nobla (Fee, 2006; www.aidsquilt.org).

Waszyngton (USA) 1987 i 1992 rok



październik został ogłoszony przez prezydenta Reagana „Miesiącem świadomości i profilaktyki AIDS” [183].



w badaniach doświadczalnych wykazano, iż lateksowe prezerwatywy są skuteczną barierą zapobiegającą przenoszeniu HIV w
kontaktach seksualnych [184],



w Szwajcarii rozpoczęto kampanię profilaktyczną HIV/AIDS pod hasłem [185]:



III Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Waszyngtonie (USA); wzięło w niej udział 7 350 lekarzy i

naukowców oraz 900 dziennikarzy;. w czasie konferencji podano, że do wiosny tego roku AIDS rozpoznano u 36 500
osób, z których 21 155 zmarło; James Curran – dyrektor programu dotyczącego AIDS w CDC zacytował zdanie z
powieści Dżuma Alberta Camusa „Pamiętajmy, że za każdą liczbą kryje się człowiek”; eksperci CDC szacowali, że 1
na 30 amerykańskich mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat jest seropozytywny; Jonatan Mann, dyrektor programu
AUDS WHO podał, że liczba krajów, w których rozpoznano AIDS podwoiła się z 51 w styczniu 1986 do 113 czerwcu
1987 roku [186].


w sierpniu CDC opublikowało zalecenia dotyczące wykonywania testów na HIV w ramach profilaktyki zakażeń;
przypomniano w nich drogi przenoszenia się wirusa, zalecono rutynowe konsultacje i testy osobom, które są leczone z
powodu chorób przenoszonych drogą płciową lub z powodu uzależnienia od narkotyków przyjmowanych w iniekcjach
(lub przyjmujących narkotyki w przeszłości), wszystkim osobom, które same uważają się za narażone na zakażenie, a
także wszystkim kobietom w wieku rozrodczym, wykazujących czynniki ryzyka zakażenia HIV, ponadto zalecano, by
osoby planujące zawarcie małżeństwa były informowane o HIV/AIDS i dostępności poradnictwa i testowania,
szpitalom zalecono okresowe określanie częstości zakażeń w grupach wiekowych mających największe ryzyko
zakażenia, placówkom penitencjarnym – wprowadzenie programów informacyjnych dla więźniów mówiących także o
możliwościach testowania, więzieniom federalnym zalecono testowanie więźniów przy przyjęciu i przed opuszczeniem
przez nich placówki, mężczyźni i kobiety sprzedające usługi seksualne powinny otrzymywać informacje i być
testowane, podkreślono także, że należy dołożyć starań dla poprawienia poufności wyników testów [187].



w październiku tylko 3 senatorów amerykańskich było przeciwnych poprawce, którą wniósł senator Jesse Helms,
zakazującej przeznaczania funduszy federalnych na programy edukacyjne, które nie podkreślałyby abstynencji
seksualnej lub wzajemnej wierności w związkach, a które bezpośrednio lub pośrednio promowałyby homoseksualność
[188].



w Wielkiej Brytanii hasło kampanii profilaktycznej AIDS brzmiało: „Nie umieraj z powody niewiedzy” [ang. Don’t die
of ingnorance] [189].



11 czerwca na stronie tytułowej New York Times’a pojawiła się informacja, że dr Terence M. Schmal, szef oddziału
chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń ze szpitala St. Luke w Milwaukee i jego żona pracująca jako anestezjolog w
innym szpitalu uznali, że ich ryzyko zakażenia się od pacjentów jest tak duże, że nie będą operować zakażonych HIV.
Lekarz pisał: „Muszę być egoistą… Muszę myśleć o sobie, muszę myśleć o mojej rodzinie. Ta odpowiedzialność jest
większa, niż odpowiedzialność za pacjenta” Później pojawiały się kolejne deklaracje pozwalające sądzić, że więcej
lekarzy podzielało takie poglądy i postępowało zgodnie z nimi XIV.



pojawiła się książka (a kilka lat później film) Randy’ego Shilts’a „And the band played on” – „A orkiestra grała dalej”,
opierająca się na relacjach chorych na AIDS, członków społeczności gejowskiej, właścicieli łaźni, lekarzy, pracowników
zdrowia publicznego, naukowców, polityków i przedstawicieli rządu, a przedstawiająca początki epidemii HIV/AIDS;
wszystkie osoby wymienione w tej książce z nazwiska są postaciami autentycznymi [190, 191].



w Ugandzie (Afryka) rząd i prezydent Museveni rozpoczęli kolejną kampanię ostrzegającą społeczeństwo przed
niebezpieczeństwem, dostarczając informacji o sposobach zmniejszenia ryzyka, prowadząc edukację, usiłując
wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt oraz walczyć z piętnem i dyskryminacją z powodu AIDS; w kampanii tej
podkreślano konieczność otwartej komunikacji o HIV/AIDS, a także angażowano przywódców organizacji religijnych i
organizacji religijnych [192].

XIV

od dawna wiadomo już, że ryzyko zakażenia się chirurga od operowanego przez niego pacjenta jest bardzo małe i wynosi średnio 0,3%,
jeśli dojdzie do zakłucia się, skaleczenia ostrym narzędziem zanieczyszczonym zakażoną krwią, a znacznie łatwiej w takiej sytuacji zakazić
się można wirusami powodującymi zapalenia wątroby – HCV i HCV (Beltrami EM, Williams IT, Shapiro CN, Chamberland ME. Risk and
management of blood-borne infections in health care workers. Clin Microbiol Rev 2000;13:385-407.).
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Stephen Jay Gould, biolog ewolucjonista, w kwietniu 1987 roku, kiedy AIDS zabił już pół miliona ludzi, ale ciągle na
Zachodzie uważany był za chorobę dotyczącą marginalizowanych mniejszości, napisał w New York Times, że
„pandemia AIDS, porównywalna z zagrożeniem bronią atomową, jest największym niebezpieczeństwem naszej ery …
potencjalnie największą klęską naturalną w historii ludzkości” [193].



W Rosji w kilku dużych miastach kraju kolejne przeprowadzono badania przesiewowe na początku 1987roku: wśród
ponad 80 000 przebadanych osób zakażenie HIV potwierdzono u 226, przy czym 192 osoby pochodziły z Afryki, 26 – z
Ameryki i tylko 26 było obywatelami ZSRR; zakażenia stwierdzone u obywateli rosyjskich dotyczyły homo- i
biseksualnych mężczyzn, osób przyjmujących środki psychoaktywne w iniekcjach oraz kobiet sprzedających usługi
seksualne cudzoziemcom [194]; w tym czasie powstały też pierwsze ośrodki, w których testy na HIV można było
wykonywać anonimowo. Jednakże zarówno homoseksualizm, prostytucja i przyjmowanie środków psychoaktywnych
w iniekcjach były nielegalne, nie wiedziano więc nic o ryzyku przenoszenia zakażenia HIV wśród tych osób.



w Rosji, w St. Petersburgu, wprowadzono obowiązkowe badania w kierunku HIV w 1987 roku dla kobiet podczas
pierwszej wizyty u lekarza na początku ciąży lub, u kobiet które wcześniej nie były objęte opieką lekarską badanie
wykonywano przed porodem; kobiety, u których potwierdzono zakażenie HIV mogły rodzić tylko w jednym szpitalu
(Szpital Chorób Zakaźnych Botkina), w którym mogły otrzymywać także profilaktykę antyretrowirusową w czasie
porodu [195].



w USA rozpoznano AIDS u 71 616 osób, zmarło 41 262 (wg. danych amfAR); zmarło z powodu HIV/AIDS
przynajmniej 1 157 kobiet w wieku od 15 do 34 lat [196].

Polska - 1987


od października wprowadzono badania w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV każdej porcji krwi oddanej w stacjach
krwiodawstwa [197].



wprowadzono „Program zapobiegania zakażeniom wirusami przenoszonymi przez krew”, który obejmował samoeliminację
kandydata na krwiodawcę, niezależnie od tego, który raz oddaje krew oraz zaostrzenie kryteriów kwalifikacji [198].



do końca roku potwierdzono 3 zachorowania na AIDS, dotyczyły one 2 mężczyzn homoseksualnych, którzy powrócili z USA i 1
biseksualisty, który najprawdopodobniej zakaził się w RFN; mężczyźni mieli 43, 54 i 60 lat, wszyscy zmarli; zakażenie HIV
rozpoznano u 52 obywateli polskich i 9 obcokrajowców, większość stanowili mężczyźni [199].

XV

1988


w styczniu, na spotkaniu ministrów zdrowia ze 148 państw, zorganizowanym z inicjatywy WHO i rządu Wielkiej
Brytanii, dotyczącym AIDS (World Summit of Ministers of Health), powstała London Declaration on AIDS
Prevention, promująca otwartość i współpracę między krajami i w samych krajach; delegaci uznali, iż promocja
odpowiedzialnych zachowań może i spowoduje zwolnienie rozprzestrzeniania się HIV, a w programach
profilaktycznych zachowana będzie ochrona praw człowieka i jego godności [200]; zaproponowano utworzenie
Światowego Dnia AIDS.



Kongres USA zakazał używania funduszy federalnych do wspierania programów wymiany igieł i strzykawek;
wykorzystywanie federalnych pieniędzy na programy wymiany sprzętu do iniekcji osobom uzależnionym dopuszczono
dopiero w roku fiskalnym 2010 [201].



w marcu opublikowano kolejne stanowisko ekspertów medycznych USA (Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej,
Amerykańskie Kolegium Lekarzy, Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych), w którym wyrażono potrzebę
działań na poziomie rządu federalnego, dotyczących polityki społecznej i edukacji społeczeństwa, wyrażono też
ubolewanie, że obecna administracja nie jest zdolna do podjęcia decyzji dotyczących kwestii związanych z AIDS;
podkreślono istnienie pilnej potrzeby tworzenia programów edukacyjnych na poziomie lokalnym, które powinny się
skupiać na zapobieganiu zakażeniom poprzez edukację i modyfikację zachowań; profilaktyka pierwotna powinna być
kierowana do nastolatków i młodych dorosłych, edukować o drogach zakażenia HIV, zachęcać do abstynencji lub
monogamicznych związków seksualnych, mówić o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia poprzez używanie
prezerwatyw i unikanie używania wspólnych z innymi igieł i strzykawek; profilaktyka wtórna powinna być kierowana
do osób zakażonych HIV i skupiać się na edukacji dotyczącej minimalizowania ryzyka przeniesienia zakażenia na
inne osoby. Lekarze powinni stanąć na czele działań zmierzających do zniwelowania rosnącego i często
nieuzasadnionego strachu społeczeństwa związanego z AIDS. W porównaniu ze stanowiskiem sprzed 2 lat więcej
uwago poświęcono pracownikom opieki medycznej, leczącym osoby zakażone HIV, brakowi uzasadnienia dla
kwarantanny, przeciwstawianiu korzyści wynikających z dobrowolnych testów na HIV połączonych z doradztwem w
porównaniu z testami obowiązkowymi, wiele miejsca poświęcono także prawom osób zakażonych oraz roli lekarzy w
wymianie wiedzy i informacji [202].



wykazano, iż liczba komórek CD4 obniża się po serokonwersji, a szybki ich spadek zapowiada wystąpienie
zagrażających życiu infekcji oportunistycznych, zaś liczba komórek CD4 < 150/μl wiąże się z wystąpieniem AIDS

[203].



opublikowano zalecenia dotyczące profilaktyki PCP (zapalenia płuc powodowanego przez Pneumocystis carinii).



do 1 czerwca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgłoszono 96 433 przypadków AIDS ze 136 krajów świata: 43
krajów Afryki (11 530 zachorowań na AIDS), 40 krajów obu Ameryk (71 343 zachorowania), 28 krajów Europy (12 414

XV

samoeliminacja polega na tym, iż osoby, które podejrzewają u siebie możliwość zakażenia HIV mogą bez podawania przyczyn wycofać się
z oddawania krwi lub zaznaczyć w poufnej ankiecie, iż ich krew powinna być używana tylko do badań naukowych, a nie do celów
leczniczych.
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zachorowań) i 25 z krajów Azji i Oceanii (1 146 przypadków AIDS); rok wcześniej WHO zgłoszono ponad 51 000
przypadków AIDS ze 113 krajów świata [204].


11 listopada ponad 1 000 demonstrantów ACT UP zakłócało pracę FDA, 8 dni później wprowadzono nowe regulacje
pozwalające na szybszą rejestrację leków (ang. accelerated review procedures), przez zakończeniem wszystkich 3 faz
badań klinicznych leków (Mariner, 1990).



w lipcu FDA zezwoliło na import leków do własnego użytku (od 1962 roku, po historii talidomidu, obowiązywał zakaz
importu leków niezarejestrowanych przez FDA), formalnie pod warunkiem zgody lekarza na nadzorowanie
przyjmowania sprowadzanego leku („naród, który nie jest w stanie upilnować swoich granic przed importem kokainy i
heroiny przez dilerów narkotykowych nie jest w stanie zapobiec sprowadzaniu leków przez zdeterminowanych
aktywistów AIDS”) Ówczesny komisarz FDA, Frank Young, w wywiadzie dla prasy powiedział: „jest taki poziom
desperacji, ludzie umierają… nie zamierzam być pełnomocnikiem rządku, który kradnie nadzieję”. Ale ta decyzja
zdumiała wielu badaczy AIDS. Jeden z członków rządowego AIDS Program miał stwierdzić, że szef FDA stał się
chwilowo niepoczytalny. Pojawiły się obawy, że zezwolenie na swobodny przepływ niezarejestrowanych leków uczyni
rzetelne prowadzenie badań klinicznych leków jeszcze trudniejszym, niż było dotąd. Obawiano się też, że decyzja
komisarza FDA tylko wydłuży czas oczekiwania na nowe leki antyretrowirusowe, a wysyłając mylącą informację
pacjentom otworzy drzwi szarlatanom.[205].



FDA przyjęło tak zwane przyspieszone procedury przeglądu danych z badań klinicznych umożliwiające szybszą
rejestrację leków dzięki możliwości przeglądu danych i rejestrację leku przed ukończeniem wszystkich 3 faz badań
klinicznych – te regulacje miały być stosowane do nowych terapii mających leczyć pacjentów z chorobami
zagrażającymi życiu i wyniszczającymi, co pozwalało na rejestrację leku z opuszczeniem fazy II lub III, co łamało
istniejącą od ćwierćwiecza tradycję badań (Mariner, 1990).

Naczelny Lekarz USA (ang. Surgeon General), dr C.
Everett Koop, rozesłał do wszystkich gospodarstw domowych
broszurę, w której pojawiły się informacje o drogach zakażenia,
istocie AIDS i sposobach zapobiegania chorobie [206], rozpoczął
też kampanię informacyjną, mówiącą iż na podstawie badań
laboratoryjnych wykazano, iż nawilżający prezerwatywy
nonoksynol 9 (środek występujący w sprzedawanych bez
recepty środkach plemnikobójczych do stosowania miejscowego)
może stanowić dodatkową ochronę przed zakażeniem HIV;
dopiero później rozpoczęto badania kliniczne, w których po
latach wykazano, iż nonoksynol 9 nie tylko nie zmniejsza
ryzyka zakażenia HIV, ale przeciwnie – zwiększa to ryzyko [207].

dr Koop sprzeciwiał się obowiązkowi wykonywania testów
na HIV i opowiadał za wprowadzeniem edukacji seksualnej w
szkołach i promowaniu prezerwatyw [208].

do września w USA rozpoznano 1 833 przypadki AIDS u
dorosłych, związane z przetaczaniem krwi, 695 przypadków u
biorców VIII czynnika krzepnięcia oraz 152 przypadki
związane z transfuzjami krwi i 70 związane z podawaniem
czynnika VIII u dzieci, tak więc przypadki związane z przetaczaniem krwi stanowiły 3% całkowitej liczby zachorowań
u dorosłych i 14% u dzieci, a AIDS u chorych na hemofilię stanowił 1% zachorowań u dorosłych i 14% zachorowań u
dzieci; podano też, że AIDS związany z transfuzjami krwi stanowił 2% przypadków AIDS u dorosłych mężczyzn i 11%
u kobiet; od wprowadzenia testów przesiewowych w 1985 do września 1988 roku rozpoznano 13 przypadków AIDS
związanych z przetaczaniem krwi i przynajmniej 7 przypadków związanych z przetaczaniem poddawanego
ogrzewaniu czynnika VIII, pochodzącego z krwi poddawanej badaniom przesiewowym, a około 24 kolejnych
przypadków pozostawało w tym czasie w obserwacji [209].



w niewielkim badaniu klinicznym przeprowadzonym w Nowym Jorku 8 pacjentom z uogólnioną limfadenopatią przez
8 tygodni podawano AL-721 (lipidy otrzymywane z żółtek jaj); nie wykazano wprawdzie działań niepożądanych
preparatu, ale nie wykazano też skuteczności w zmniejszaniu wykrywalności antygenu p24, także po kolejnych 8
tygodniach terapii większymi dawkami – w ciągu 14 miesięcy u 4 z 8 pacjentów rozpoznano AIDS[210].



w San Francisco od 1980 do maja 1984 roku AIDS rozpoznano u 505 dorosłych, w 99% byli to mężczyźni homo- lub
biseksualni i tylko 2 kobiety, 92% stanowili biali, wiek w momencie rozpoznania wahał się od 12 do 65 lat (mediana –
35 lat); do końca 1985 roku 420 chorych (83%) zmarło [211].



27 października na 38. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ustanowiono, iż 1 grudnia będzie
Światowym Dniem AIDS – World AIDS Day – obchodzonym co roku, umożliwiającym organizacjom rządowym,
pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także
konieczność pomocy ludziom żyjącym z HIV, chorym na AIDS i ich bliskim; pierwsze hasło Światowego Dnia
AIDS brzmiało: „Przyłącz się do światowych działań ”.



Węgry – wprowadzono obowiązkowe testy dla osób należących do specyficznych populacji; jest to kluczowy
element profilaktyki HIV/AIDS w tym kraju – pierwszy przypadek AIDS rozpoznano tam w sierpniu 1985 roku [212].



powstało Międzynarodowe Towarzystwo AIDS – International AIDS Society (IAS).
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IV Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Sztokholmie (Szwecja); Jonathan Mann, szef Global Programme

on AIDS Światowej Organizacji Zdrowia mówił wiele między innymi o współdziałaniu w walce z AIDS, o próbach
przeciwstawiania „prawa większości” do pozostania niezakażonymi „prawom niewielu”, którzy są zakażeni HIV –
ochrona niezakażonej większości związana jest nierozłącznie z ochroną praw i godności zakażonych osób [213].


opublikowano wyniki badań populacji mieszkańców miasteczka Belle Glade (Floryda, USA), w których wykazano, iż
HIV przenosi się w następstwie kontaktów seksualnych, przyjmowania środków odurzających w iniekcjach, nie
przenoszą go natomiast komary, jak podejrzewała miejscowa społeczność i niektórzy pracownicy ochrony zdrowia;
potwierdzono, że bieda, brak wykształcenia i perspektyw na przyszłość przyczyniają się do rozwoju epidemii [214,215].



w grudniu naukowcy firmy Merck otrzymali trójwymiarowy obraz struktury proteazy HIV, co stało się podstawą do
poszukiwania nowej grupy leków – inhibitorów tego enzymu; dyrektor laboratorium biologii molekularnej, w którym
dokonano tego odkrycia, Irwing Stanley Sigal zginął 21 grudnia w wybuchu samolotu Panam nad Lockerbie
(Szkocja), nie ujrzawszy wyników swej pracy opublikowanych w czasopiśmie Nature [216].



w USA przedłużono zakaz używania funduszy federalnych na prowadzenie punktów wymiany igieł i strzykawek,
dopóki nie zostanie udowodnione, że nie prowadzi to do wzrostu używania narkotyków i zmniejsza przenoszenie
zakażeń HIV; w Nowym Jorku, dotkniętym w największym stopniu problemem zakażeń HIV wśród przyjmujących
narkotyki w iniekcjach władze miasta otworzyły pierwszy, pilotażowy program takiej wymiany, który został oficjalnie
zamknięty po zmianie burmistrza – mimo to kontynuowano go przez jakiś czas bez pozwolenia władz [217].
w USA członkowie ACT UP stworzyli grupę artystów pod nazwą GRAN FURY, działającą przez kilka następnych lat,
której celem było „wykorzystanie siły sztuki do zakończenia kryzysu spowodowanego przez AIDS”. Poniżej jeden z
plakatów autorstwa tej grupy.





San Francisco AIDS Foundation (SFAF) rozpoczęła wydawanie czasopisma podającego informacje dotyczące leczenia
– Bulletin of Experimental Treatments for AIDS (BETA), wydawany i rozsyłany bezpłatnie do wszystkich
zainteresowanych na świecie.

www.beta.org



w Amsterdamie (Holandia) przeprowadzono badania wśród męskich prostytutek – wykazano, że zarabiają w ten
sposób przede wszystkim młodzi mężczyźni (od 15 do 38 lat), których własna orientacja seksualna nie ma wpływu na
wykonywanie pracy zarobkowej; częstość zakażeń HIV w tej grupie wynosiła 13%; jak podali autorzy doniesienia
klientami są często biseksualni mężczyźni chcący ukryć swoje homoseksualne skłonności, co może sprawiać, że
zakażenie HIV będzie przedostawało się do populacji ogólnej [218].



w Rosji do października 1988 roku rozpoznano tylko jeden przypadek AIDS, u 35-letniego mężczyzny z
zaawansowanym mięsakiem Kaposiego, który nabył zakażenie HIV podczas służbowego pobytu w Środkowej Afryce, a
następnie zakaził 15 innych osób (kobiet i mężczyzn).



w listopadzie w mieście Elista (Kałmucka Republika Socjalistyczna) wykazano zakażenie HIV u dziecka, którego
rodzice nie byli zakażeni; do lipca 1990 roku w tym mieście stwierdzono 91 przypadków zakażeń HIV, z czego 75
(82%) dotyczyło dzieci; od maja 1988 do sierpnia 1989 roku 265 dzieci poniżej 15 roku życia i 23 dorosłe kobiety uległy
zakażeniu wirusem HIV-1 w 13 szpitalach południowej Rosji (Elista, Wołgograd, Stawropol, Groźny, Astrachań,
Rostów nad Donem); wszystkie dzieci i 1 kobieta uległy zakażeniu wskutek niedostatecznych technik sterylizacji,
pozostałe kobiety miały nabyć infekcję w konsekwencji karmienia piersią zakażonych HIV dzieci; źródłem infekcji
okazało się dziecko zakażonych HIV rodziców (mężczyzna nabył zakażenie podczas służby wojskowej w Angoli, po
powrocie zakaził żonę), które zostało przyjęte do szpitala w Eliście w maju 1988 roku. [219]; w 2003 roku podano, iż w
szpitalach południowej Rosji zakażeniu HIV uległo 274 dzieci, spośród nich żyje 140, które są obecnie leczone;
epidemia zakażeń wewnątrzszpitalnych spowodowała, iż ministerstwo zdrowia wprowadziło pod koniec lat 80. nowe
regulacje nakazujące wykonywanie testów na HIV wszystkim kobietom w ciąży oraz wszystkim hospitalizowanym
pacjentom, nieco później także wszystkim obywatelom, którzy w ciągu ostatnich 10 lat pracowali poza granicami
kraju.
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w Tajlandii nastąpiła eksplozja zakażeń HIV wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, przede wszystkim
heroinę; w jednym ze szpitali w Bangkoku częstość zakażeń HIV u osób uzależnionych w początkach 1988 roku
wynosiła 1%, a w badaniach powtórzonych w sierpniu wzrosła do 32 – 43% [220].



w USA HIV/AIDS stał się trzecią wiodącą przyczyną śmierci wśród mężczyzn mających od 25 do 44 lat, ósmą wśród
kobiet w tym samym wieku [221].



w USA rozpoznano AIDS u 107 680 osób, zmarło 62 421 (wg. danych amfAR); z powodu HIV/AIDS zmarło 2 496
kobiet w wieku od 15 do 44 lat [222].

Polska – 1988





z inspiracji Światowej Organizacji Zdrowia opracowano Krajowy Program Zapobiegania AIDS na lata 1988 – 1990, zaakceptowany
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (nie zapewniono jednak środków finansowych na jego realizację, nie określono również
statusu tego dokumentu).




rozpoznano pierwsze zakażenie HIV u osoby przyjmującej środki odurzające w iniekcjach

[223]

.

zakażenie HIV rozpoznano u 111 obywateli polskich, AIDS u 5 pacjentów – wszyscy zmarli.

1989


w badaniu MACS wykazano, iż liczba komórek CD4 niższa od 200/μl wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania na PCP.



zidentyfikowano pojawienie się oporności HIV na AZT (zydowydynę, pierwszy lek antyretrowirusowy).



po 2 latach protestów ACT UP producent AZT, Burroughs Wellcome, obniżył cenę o 20%.



V Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Montrealu (Kanada), pod hasłem „The scientific and social challenge
of AIDS”.



opublikowano kolejne doniesienie o zakażeniach wewnątrzszpitalnych dzieci i matek w Eliście (wówczas Kałmucka
Republika Radziecka) [224].



w sierpniu CDC opublikowało informację o zgłoszeniu do CDC pierwszych 100 000 przypadków AIDS i ponad 59 000
śmierci związanych z AIDS; pierwszych 50 000 przypadków AIDS zgłoszono do CDC od 1981 do 1987 roku, kolejnych
50 000 w okresie od grudnia 1987 do czerwca 1989 roku; w komentarzu redakcyjnym podano, że liczba przypadków
AIDS stanowi minimalną liczbę chorych, co jest wynikiem niedostatecznego rozpoznawania i niepełnego zgłaszania
zachorowań; wśród chorych na AIDS rośnie odsetek kobiet (z 7% przed 1985 rokiem do 11% w pierwszych 6
miesiącach 1989 roku); zachorowania rozpoznawano przede wszystkim w dużych miastach, ale coraz częściej
zgłaszane są z małych miejscowości i ze wsi [225].



w listopadzie ukazał się artykuł Johna Crewdsona w Chicago Tribune, sugerujący, że wirus firmowany przez Roberta
Gallo pochodzi z paryskiego laboratorium Luca Montagnier [226]; Gallo twierdził, iż wirus zanieczyścił hodowle w jego
laboratorium [227].



w Chinach rozpoznano pierwsze zakażenia HIV wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne w iniekcjach wśród
mieszkańców wiejskich obszarów graniczących z Birmą, później także w sąsiednich miastach [228].



podczas marszu Gay Pride w czerwcu powstała organizacja Act Up – Paris. Do hasła „milczenie = śmierć” dodano
fioletowy trójkąt upamiętniający nazistowskie deportacje osób homoseksualnych, odwrócony szczytem do góry, co
wskazywało na determinację w stworzeniu pozytywnej odpowiedzi na epidemię dziesiątkującą gejów [229].



w 39 stanach USA możliwe było kupienie igieł i strzykawek w aptekach bez recepty lekarskiej, nie było można ich
kupić między innymi w Nowym Jorku [230].



w opublikowanych przez CDC zaleceniach dotyczących zapobiegania zapaleniom płuc spowodowanym Pneumocystis
carinii (obecnie P. jiroveci) wymieniono osoby, które mogą otrzymywać profilaktycznie pentamidynę lub trimetoprimsulfametoksazol, ale uznano za niesłuszne podawanie tych leków zakażonym HIV kobietom w ciąży, zalecając tylko
monitorowanie ich w kierunku objawów zapalenia płuc [231]; dopiero 6 lat po ukazaniu się zaleceń dotyczących
dorosłych zalecono stosowanie profilaktyki także u kobiet w ciąży [232].



w sierpniu szef Burroughs Wellcome Company wystosował list do redakcji New York Times’a, w którym napisał, że to
jego firma odkryła i wyprodukowała AZT bez wkładu merytorycznego, ani badań wspieranych z funduszy
publicznych. Odpowiedzieli mu oburzeni naukowcy związani z National Cancer Institute i Duke University, zwracając
uwagę, że:



firma nie zsyntetyzowała AZT jako pierwsza – dokonał tego w 1964 roku dr Jerome Horwitz z Michigan Cancer Foundation, przy
pomocy dotacji państwowej,
firma nie była pierwsza w wykazaniu działania leku przeciw zwierzęcym retrowirusom, gdyż dokonał tego Wolfram Ostertag z
Instytutu Maxa Planka (Niemcy) w 1974 roku, używając mysich retrowirusów w badaniach in vitro; „stwierdzenie szefa firmy, że
jego zespół wykazał antyretrowirusowy potencjał AZT jest osobliwe, zwłaszcza, że nie powiedział, że jego zespół powtórzył
doświadczenie Ostertaga: nie można odkryć czegoś, co zostało opublikowane 10 lat wcześniej”, pisali oburzeni naukowcy,
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firma nie stworzyła, ani nie wykorzystała technologii służącej określeniu, czy lek taki jak AZT hamuje namnażanie żywego HIV
w ludzkich komórkach, nie stworzyła technologii dla określenia niezbędnych stężeń, przy których taki efekt mógłby być
osiągnięty u ludzi, firma nie była też pierwsza w podaniu AZT ludziom z AIDS, ani nie przeprowadziła pierwszych badań nad
farmakologią kliniczną u ludzi, nie wykonała też badań immunologicznych i wirusologicznych koniecznych do wykazania
działania leku, co pozwoliło na wykazanie, że lek zasługuje na dalsze badania; wszystko to zrealizowali badacze z National
Cancer Institute wraz z pracownikami Duke University, którzy nie pracowali dla firmy, a prowadzili badania wymagające
zasobów i pomysłowości, a także przeprogramowania innych ważnych projektów w reakcji na zagrożenie zdrowia publicznego, a
jedną z głównych przeszkód dla rozwoju AZT było to, że firma nie pracowała z żywym wirusem, ani nie chciała otrzymać próbek
od pacjentów z AIDS,
nieprawdopodobnym jest, by jakaś firma farmaceutyczna znalazła lepszego partnera, niż rząd USA w tworzeniu nowego
produktu,
„uważamy, że powstanie tego leku w rekordowym czasie – 2 lata, od początku do końca – byłoby niemożliwe bez merytorycznego
zaangażowania rządowych naukowców i rządowej technologii, a w niczyim interesie jest niweczenie sponsorowanych przez rząd
badań służących rozwiązaniu problemu zdrowia publicznego Ameryki”.

List podpisali Hiroaki Mitsuya, MD, Kent Weinhold, Robert Yarchoan, MD, Dani Bolognesi, MD oraz
Samuel Broder, MD w Bethesda (Maryland), 20 września 1989 roku [233].


wartość sprzedaży AZT, jedynego wówczas leku antywirusowego, wyniosła 225 mln US$, o 40% więcej, niż rok
wcześniej (Arno i Faiden, 1992).



amerykański Kongres uchwalił ustawę Health Omnibus Programs Extension (HOPE), która nałożyła na sekretariat
DHHS obowiązek informowania o badaniach dotyczących HIV, leczeniu i profilaktyce; NIH, FDA we współpracy z
CDC powołało ACTIS – the AIDS Clinical Trials Information Service, który upowszechniał informacje o badaniach
klinicznych leków finansowanych zarówno przez państwo (NIH) jak i sponsorów prywatnych [234].



w lutym Ministerstwo Zdrowia ZSRR wprowadziło obowiązkowe testy dla wszystkich kobiet w ciąży, zastąpione w
1992 roku testami tylko dla kobiet kierowanych do aborcji, a wśród planujących urodzenie dziecka wyłącznie dla
przyjmujących środki odurzające w iniekcjach i trudniących się prostytucją [235].



w Tajlandii w czerwcu – rok po eksplozji zakażeń wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach – wykryto HIV u
44% kobiet sprzedających usługi seksualne w domach publicznych w Chiang Mai (od maja 1985 do maja 1989 roku w
badaniach serologicznych kobiet sprzedających usługi seksualne nie wykrywano zakażeń HIV) [236].



Watykan – obradowała pierwsza konferencja dotycząca AIDS, która skupiła ponad 1 000 delegatów z 85 krajów –
teologów, ludzi kościoła, naukowców, pracowników opieki zdrowotnej; pierwszym mówcą był kardynał John O’Connor,
który zaatakował używanie prezerwatyw i dystrybucję igieł i strzykawek jako sposobów hamowania
rozprzestrzenianiu się choroby; z kolei Robert C. Gallo, szef Laboratory of Tumor Cell Biology w National Cancer
Institute powiedział, że wierzy, iż szczepionka przeciw AIDS będzie dostępna dla niektórych pacjentów do 1991 lub
1992 roku; William Blattner, szef sekcji epidemiologii National Cacer Institute zgodził się, że zalecanie używania
prezerwatyw „promuje ryzykowne zachowania, tak jak dystrybucja strzykawek dla uzależnionych od narkotyków” [237].



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Youth”.



w 1989 roku do CDC zgłoszono 35 238 przypadków AIDS (14,0 na 100 000 mieszkańców) [238],



odsetek kobiet wśród zgłoszonych przypadków AIDS wzrósł w USA z 7% przed 1985 do 11% w pierwszych 6
miesiącach 1989 roku (CDC, 1989).



w sierpniu opublikowano informację, że do CDC zgłoszono ponad 100 000 przypadków AIDS, pierwszych 50 000
przypadków zgłoszono od 1981 do 1987 roku, kolejnych 50 000 od grudnia 1987 do lipca 1989 roku. (CDC, 1989).



od początku epidemii w USA rozpoznano AIDS u

151 079 osób, zmarło 90 218 (76%).

Polska – 1989


wydano pierwszą, sygnowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej publikację Postępowanie Zapobiegawcze i
Diagnostyczne w Przypadku Zakażenia HIV i Zachorowania na AIDS, Wskazówki dla pracowników służby zdrowia (do użytku
służbowego), opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej [239].



z inicjatywy pracowników, członków i podopiecznych MONARU powstała jej siostrzana organizacja – Stowarzyszenie Solidarni wobec
AIDS „PLUS”, pierwsza organizacja pozarządowa zajmująca się tylko działaniami związanymi z HIV/AIDS.



zakażenie HIV stwierdzono u 629 obywateli polskich (w tym u 423 osób – 67,3% - przyjmujących narkotyki w iniekcjach(, AIDS –
u 29 pacjentów, 22 zmarło [240].



1990


w styczniu CDC opublikowało zalecenia dotyczące ekspozycji zawodowych na HIV podczas wykonywania pracy w
służbie zdrowia z zastosowaniem zydowudyny (AZT) [241].



w tym samym miesiącu, jak podał New York Times, obniżono o połowę zalecaną dawkę AZT, z 1 200 mg/dobę do 600
mg/dobę Około połowa pacjentów z AIDS nie tolerowała dużych dawek z powodu toksycznego działania na szpik, co
wymuszało konieczność częstych transfuzji krwi. Jednak dwa badania kliniczne finansowane przez National Institute
of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) wykazały już latem 1989 r., że niższe dawki AZT są tak samo skuteczne,
a powodują znacznie mniej działań ubocznych [242].



do 31 marca z 32 krajów europejskich zgłoszono 35 376 przypadków AIDS ( ciągu roku liczba ta wzrosła o 61,9%),
najwięcej ze Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Danii i Włoch [243].
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niemal niezauważenie przemknęły szacunkowe dane mówiące, że w kontaktach heteroseksualnych ryzyko
przeniesienia zakażenia z mężczyzny na kobietę jest 12-krotnie większe, niż ryzyko przeniesienia HIV z kobiety na
mężczyznę, ryzyko dla kobiet zwiększają też kontakty analne, szczególnie jeśli dojdzie do krwawienia, a także
niestosowanie prezerwatyw [244].



w Chinach zakażenie HIV, będące następstwem wspólnego używania igieł i strzykawek, stwierdzono u 146 osób z
prowincji Yunnan.



Uganda – w Kampali powstał pierwszy w Afryce AIDS Information Center (AIC), ośrodek, w którym testy w
kierunku obecności przeciwciał anty-HIV wykonywano dobrowolnie i anonimowo, z właściwie prowadzonym
poradnictwem przed i po teście; w latach następnych liczba takich ośrodków zwiększała się, wprowadzono stosowanie
szybkich testów, pozwalających na uzyskanie wyniku tego samego dnia; dla osób, które poddały się testom,
niezależnie od uzyskanego wyniku, powstawały Post Test Clubs, umożliwiające długotrwałe wsparcie w dokonywaniu
zmian zachowań seksualnych [245].



VI Międzynarodowa Konferencja AIDS odbywała się w czerwcu w San Francisco pod hasłem „AIDS in the nineties:

from science to policy”.


podczas konferencji przedstawiono pierwsze doniesienie o zakażeniach wewnątrzszpitalnych dzieci w Rumunii



nasiliły się protesty przeciwko usuwaniu z USA i zamykaniu granic przed zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, wiele
krajów zbojkotowało udział w Konferencji [247] – Międzynarodowe Towarzystwo AIDS (International AIDS Society –
IAS) ogłosiło, iż żadna konferencja sponsorowana przez Towarzystwo nie odbędzie się w kraju zabraniającym wjazdu
osobom zakażonym HIV – po 1990 do 2011roku żadna duża konferencja międzynarodowa dotycząca AIDS nie odbyła
się w USA.



w USA National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ufundował 37 ośrodków do badań klinicznych
leków antyretrowirusowych i leków stosowanych w terapii schorzeń towarzyszących zakażeniu HIV u dzieci i
dorosłych[248].



Jonathan Mann podał się do dymisji z funkcji dyrektora Global Programme on AIDS (GPA) na znak protestu
przeciwko niemożności właściwej reakcji zarówno ONZ (szczególnie dyrektora WHO), jak i rządów krajów świata na
eksplodującą pandemię AIDS; w następnych latach przewodniczył the International Human Rights Committee przy
American Public Health Association, zajmował się związkiem między zdrowiem a prawami człowieka analizując
rozmiar naruszeń praw człowieka powodowanych przez politykę zdrowia publicznego i podkreślając rolę ochrony praw
człowieka w promocji zdrowia, a także prawami kobiet [249] (2.09.1998 r., w wieku 51 lat zginął, wraz z żoną Mary-Lou
Clements-Man, w katastrofie samolotu Swissair, lot 111) [250].



na Florydzie (USA) rozpoznano AIDS u młodej kobiety, która nie dokonywała wcześniej żadnych ryzykownych
zachowań, ale leczyła się u – jak się okazało – chorego na AIDS stomatologa: był to pierwszy z trzech do 2009 roku
przypadków przeniesienia zakażenia lekarza na pacjenta, którego jednak do końca nie wyjaśniono [251].



powstał AIDS Education Global Information System (AEGIS), jedno z najlepszych źródeł informacji dotyczących
HIV/AIDS, z inicjatywy zakonnicy, siostry Mary Elizabeth; do 1990 roku działał pod auspicjami Sióstr pod
wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej, niewielkiego zgromadzenia istniejącego od roku 1988, później został
przekształcony w organizację dobroczynną działającą zgodnie z prawem stanu Kalifornia.



prezydent Bush podpisał Ryan White Comprehensice AIDS Resources Emergency (CARE) Act – (Ryan White,
chory na hemofilię, zakażony HIV chłopiec zmarł w wieku 19 lat, przed wejściem w życie nowego prawa); Ryan White
CARE Act jest największym programem pozwalającym na przeznaczanie funduszy federalnych na opiekę zdrowotną
i socjalną nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS.



wprowadzenie profilaktyki pierwotnej niektórych infekcji oportunistycznych, przede wszystkim zapobiegających
zachorowaniom na pneumocystowe zapalenie płuc i rejestracja pierwszego leku antyretrowirusowego po 6 latach
trwania epidemii AIDS sprawiły, że średnia długość życia chorych uległa 2-krotnemu wydłużeniu – z 9 miesięcy
w 1981 r., do 18 miesięcy w 1990 r. – dla większości osób, u których rozpoznano AIDS, długość życia ciągle mierzona
była w miesiącach, nie latach [252].



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Kobiety i AIDS”, (Women & AIDS).



w USA rozpoznano AIDS u 200 525 osób, zmarło 121 952 (wg. danych HRW); według danych CDC od początku
epidemii zmarło 100 777 osób, prawie 1/3 – zgonów – 31 196 – miała miejsce w 1990 roku [253]

[246].

Polska - 1990


zakażenie HIV rozpoznano u 1 438 osób, AIDS – u 50 pacjentów, 34 z nich zmarło

[254]

.

1991


CDC podało, iż milion Amerykanów jest zakażonych HIV.



w styczniu opublikowano apel o zmianę profilaktyki HIV kierowanej do kobiet, dotąd działania profilaktyczne
kierowano wyłącznie do kobiet – matek i kobiet – prostytutek [255].



w kwietniu New York Times zamieścił informację o śmierci 3 pacjentów w czasie badań nad szczepionką, o których nie
wspomnieli w publikacji wyników badań autorzy Daniel Zagury i Robert Gallo [256].
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19.06. ukazało się całostronicowe ogłoszenie w New York Times: „Women don’t get AIDS, they just die from it” XVI
sygnowane przez grupę kobiet z Act Up i ponad 200 innych wspierających, które odnosiło się do istniejącej wówczas
definicji AIDS, która nie uwzględniała zakażeń lub chorób typowych dla kobiet zakażonych HIV – wiele z nich
umierało nigdy nie spełniwszy kryteriów do rozpoznania AIDS [257].



Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju [United Nations Development Program – UNDP] alarmował:


Dla większości zamężnych kobiet głównym czynnikiem ryzyka zakażenia HIV jest bycie mężatką. Codziennie kolejne trzy
tysiące kobiet zostają zakażone, a pięćset z nich umiera. W większości mają od 15 do 35 lat. [258].



w USA pojawiły się głosy mówiące, że profilaktyka AIDS kierowana jest wyłącznie do homoseksualnych mężczyzn, nie
uwzględnia osób heteroseksualnych, a szczególnie kobiet. „Potężne siły społeczne ograniczają percepcję ryzyka kobiet”
– pisał amerykański lekarz, apelując o zmianę działań profilaktycznych kierowanych do kobiet tak, by były w stanie
skutecznie negocjować używanie prezerwatyw przez partnerów[259].



w lipcu CDC opublikowało zalecenia dotyczące zapobiegania przenoszeniu HIV i HBV na pacjentów podczas
dokonywania inwazyjnych procedur medycznych [260].



w listopadzie w USA Earvin (Magic) Johnson ogłosił, iż jest zakażony HIV i zgodnie z zaleceniami lekarzy wycofuje
się ze sportu, włączy się natomiast w edukację młodych ludzi o HIV/AIDS (w roku 1996 ponownie wrócił do sportu).


w pierwszych 40 dniach od konferencji prasowej Johnsona do istniejącej przy CDC gorącej linii (National AIDS Hotline)
próbowało dodzwonić się 1,3 mln Amerykanów – średnio 31 701 telefonów dziennie – 4 razy więcej, niż przed konferencją,
częściej niż dotąd dzwoniły kobiety [261].



kilka dni później w Wielkiej Brytanii lider grupy Queen, Freddie Mercury, na dzień przed śmiercią potwierdził, iż ma
AIDS, zmarł 24 listopada.



National Institutes of Health (USA) stwierdziły, iż laboratorium Roberta Gallo użyło wirusa dostarczonego przez
Instytut Pasteura dla stworzenia amerykańskiego testu na HIV; Gallo utrzymywał, iż francuski wirus zanieczyścił
hodowle w jego laboratorium i zgodził się, iż uczeni z Instytutu Pasteura wnieśli znaczący udział w poszukiwaniach
przyczyny AIDS; dokonano także nowego podziały tantiem ze sprzedaży testów na HIV, dla wyrównania proporcji
między USA i Francją [262].



liczba samobójstw wśród osób żyjących z HIV/AIDS rosła, założyciel Hemlock XVII Society – Derek Humphrey – napisał
książkę „Final exit. The practicalities of self-deliverance and assisted suicide for dying" XVIII, która w ciągu kilku
miesięcy stała się bestsellerem na liście New York Times’a.



we Francji chorzy na hemofilię, zakażeni HIV przez produkty krwiopochodne wytoczyli proces przedstawicielom
świata medycyny i rządu oskarżając ośrodki transfuzji krwi o zezwolenie na stosowanie zakażonej HIV krwi, mimo iż
były dostępne testy do jej badania i metody niszczenia w produktach krwiopochodnych; spór o pierwszeństwo odkrycia
wirusa powodującego AIDS, a co za tym idzie stworzenia testów diagnostycznych, między Francją i USA, spowodował,
iż we Francji zdecydowano o rezygnacji z oferty amerykańskiej firmy Abbott, oferującej testy w lutym 1985 roku i
czekano na testy wyprodukowane przez Instytut Pasteura, które stały się dostępne w sierpniu tego roku [263]. To
opóźnienie spowodowało zakażenie HIV 4 000 osób, w tym 1 000 chorych na hemofilię [264].



VII Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się we Florencji (Włochy) pod hasłem „Science challenging AIDS”.



opublikowano informacje o zakażeniu HIV 1 094 dzieci w Rumunii, przede wszystkim w konsekwencji podawania
niewielkich ilości krwi, której nie badano w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, jak i niedostatecznej
sterylizacji sprzętu do iniekcji [265].



w Atlancie (USA) wśród 235 mężczyzn sprzedających usługi seksualne, badanych w latach 1988-1989, częstość
zakażeń HIV wynosiła 29,4% [266].
w obserwacji 72 mężczyzn mających zakażone HIV partnerki i 307 kobiet mających zakażonych HIV partnerów
zakażeniu uległo 61 kobiet (20%) i JEDEN mężczyzna (1%) i tylko na tym przypadku skupili się badacze analizując
szczegółowo przeszłość seksualną kobiety. Zakażeni partnerzy obserwowanych kobiet byli najczęściej biseksualni
(41%) lub przyjmowali narkotyki w iniekcjach (24%), zostali zakażeni przez transfuzję krwi (4%) lub przetaczanie
koncentratów czynników krzepnięcia (12%), ale tej kwestii nie poświęcono wiele uwagi. Artykuł zatytułowano
„Przeniesienie ludzkiego wirusa upośledzenia odporności z kobiety na mężczyznę” [267].





FDA zarejestrowała drugi lek antyretrowirusowy – ddI (didanozyna, VIDEX™), 31/2 miesiąca po złożeniu wniosku o
rejestrację przez producenta, przed zakończeniem badań klinicznych [268, 269].



czerwona kokardka stała się symbolem nadziei i współczucia wobec chorych na AIDS.



w artykule redakcyjnym czasopisma Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy – JAMA – doktor Richard E. Chaisson
pisał:


Obraz AIDS w ciągu ostatnich 9 lat był obrazem śmierci. Zniszczenia jakie spowodowała epidemia AIDS poszczególnym osobom,
rodzinom, społecznościom, krajom są nieobliczalne. Od najwcześniejszych opisów przypadków AIDS śmiertelność była wysoka,
przeżywalność krótka. Spośród pierwszych 112 241 przypadków AIDS zgłoszonych do CDC do 31 października 1989 r. 59% osób
już nie żyło”[270].



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Dzieląc wyzwanie” (Sharing the Challenge).



w USA rozpoznano AIDS u 260 997 osób, zmarło 158 912 (wg. danych HRW).

XVI

„U kobiet nie rozpoznaje się AIDS, one tylko umierają z tego powodu”.

XVII

hemlock znaczy cykuta, nazwa została wybrana w nawiązaniu do samobójczej śmierci Sokratesa – greckiego filozofa.

XVIII

trzecie wydanie książki z 2002 roku było dostępne w maju 2012 roku na stronie http://pagesofpain.com/files/final_exit_3rd.pdf.
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Polska – 1991
zakażenie HIV rozpoznano u 1 438 osób (w tym u 7 dzieci, z których 5 chorowało na hemofilię), AIDS – u 95 pacjentów, 43
nich zmarło

[271]

z

.

1992


CDC dokonało kolejnej rewizji definicji AIDS: dodano do niej nowe choroby (gruźlicę płuc, nawracające zapalenia płuc
i raka szyjki macicy u kobiet) [272], wprowadzono także kryterium laboratoryjne dla rozpoznania AIDS – liczbę
komórek CD4: w USA rozpoznaje się AIDS u osób, których liczba komórek CD4 jest niższa od 200/μl – to kryterium
nie obowiązuje w Europie i w Polsce.



11 marca, podczas rządów administracji prezydenta George’a Busha seniora XIX, zamknięto dla nowych pacjentów
istniejący od 1978 roku program Compassionate Investigational New Drug (IND), dzięki któremu marihuanę
dostarczano niewielkiej grupie chorych na nieuleczalne choroby pacjentów: „marihuana nie będzie dostarczana
chorym na AIDS, nowotwory lub jaskrę, gdyż to może spowodować pogorszenie się ich zdrowia”; program działał po
cichu, dopóki nie nagłośniono w mass mediach historii chorych na AIDS małżeństwa Jenksów (on zakażony przez
transfuzję krwi zakaził nieświadomie swoją żonę), co doprowadziło do lawinowego wzrostu liczby zgłoszeń chorych na
AIDS, którym odmówiono jednak legalnego dostępu do leku, który poprawiał apetyt, łagodził dolegliwości i pomagał
godzić się z nieuchronnie zbliżającą się śmiercią [273]. W marcu 1999 roku dziennikarz New York Times’a pisał, że w
programie uczestniczy 8 chorych osób, a strona rządowa ma nadzieję, że skończy się sam, gdy uczestniczący w nim
ciężko chorzy ludzie umrą [274].



gwiazda tenisa Arthur Ashe ogłosił, iż jest zakażony HIV – w następstwie transfuzji krwi, którą otrzymał w roku
1983.



National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ufundował 37 jednostek prowadzących badania kliniczne
leków na AIDS, które są częścią AIDS Clinical Trials Group (ACTG), sieci współpracujących ośrodków utworzonych w
1986 roku [275].



VIII Międzynarodowa Konferencja AIDS została przeniesiona z Bostonu do Amsterdamu (Holandia), w sprzeciwie

wobec wymagań rządu USA przedstawiania wyników testów na HIV przez odwiedzających USA i zakazu wjazdu do
USA dla osób żyjących z HIV/AIDS; odbyła się pod hasłem „A world united against AIDS”.


we Francji 4 pracowników Ministerstwa Zdrowia zostało oskarżonych o zezwolenie na dystrybucję między rokiem
1980 a 1985 produktów krwiopochodnych, o których wiedziano, iż są zakażone HIV [276]. Były dyrektor Narodowego
Centrum Transfuzji Krwi Michel Garetta został skazany na 4 lata więzienia, podobnie jak Jean-Pierre Allain, były
szef naukowy Centrum, trzeci lekarz – były dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia - otrzymał karę w zawieszeniu,
czwartego uniewinniono [277]; w latach 1983 – 1985 decydenci nie wprowadzili wymogu pytania dawców krwi o
używanie narkotyków i doświadczenia homoseksualne, a ze względu na stosowanie w transfuzjologii tylko krwi
pobranej od obywateli kraju dawcami byli przede wszystkim więźniowie (w innych krajach świata, jak w Finlandii i
Kanadzie zrezygnowano z pobierania krwi od więźniów w latach siedemdziesiątych) [278]. Nie zdecydowano się również
na wprowadzenie amerykańskich testów poszukujących przeciwciał anty-HTLV-III, gdyż czekano na wyprodukowanie
własnych przez Instytut Pasteura. Kilkumiesięczne opóźnienie we prowadzeniu testów doprowadziło do zakażenia
HIV wielu biorców transfuzji i chorych na hemofilię [279].



FDA zarejestrowała trzeci nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy – zalcytabinę (ddC) – HIVID™.



wprowadzono termin MSM – ang. men who have sex with men – w celu określenia wielu zachowań seksualnych
między mężczyznami i uniknięcia charakteryzowania mężczyzn dokonujących takich zachowań poprzez orientację
seksualną (homo-, bi-, heteroseksualną) lub identyfikację genderową (mężczyźni, kobiety, osoby trans płciowe, queer);
MSM obejmuje mężczyzn identyfikujących się jako geje, mężczyzn identyfikujących się jako heteroseksualiści
uprawiających seks z mężczyznami, mężczyzn biseksualnych, mężczyzn żonatych, mężczyzn sprzedających usługi
seksualne mogących mieć każdą z orientacji seksualnych, mężczyzn angażujących się w takie zachowania w
środowiskach, w których są tylko mężczyźni, jak więzienia i wiele innych [280].



podczas konsultacji WHO Global Programme on AIDS w listopadzie 1992 roku uznano, że kraje członkowskie ONZ
powinny unikać wprowadzania obowiązkowych testów w kierunku zakażenia HIV, bez wyrażenia świadomej zgody
przez zainteresowaną osobę, gdyż może to powodować schodzenie do „podziemia” osób podejrzewających u siebie
możliwość zakażenia ze względu na towarzyszącą HIV/AIDS stygmatyzację i dyskryminację, a także ze względu na
fakt, iż za wcześnie wykonany test da wynik ujemny, co nie musi być prawdą – dlatego obowiązkowe testy nie są w
stanie zidentyfikować wszystkich zakażonych HIV osób; obowiązkowe testy mogą także dawać fałszywe poczucie
bezpieczeństwa osobom nie będącym celem badań i wytłumaczenie dla nieprzestrzegania bardziej skutecznych
sposobów ochrony siebie samych i innych przed zakażeniem [281].



w USA zamknięto dla nowych pacjentów program federalny (Compassionate Investigation New Drug program),
dzięki któremu niewielka grupa osób cierpiących na choroby, z którymi nie radziła sobie konwencjonalna medycyna
otrzymywała marihuanę używaną dla łagodzenia dolegliwości; stało się to, kiedy chorzy na AIDS zauważyli, że
marihuana poprawia im apetyt (stają się nawet głodni), przestają chudnąć, poprawia im się nastrój, stają się
pogodzeni z nadchodzącą nieuchronnie śmiercią, więc zaczęli składać wnioski o rejestrację w programie, by móc palić

XIX

George Herbert Walker Bush (senior) był prezydentem USA w latach 1989 – 1993; w 1992 roku toczyła się kampania wyborcza, którą
przegrał z Williamem Jeffersonem "Billem" Clintonem.
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marihuanę bez strachu o aresztowanie i więzienie – chorzy na AIDS często umierali na zespół wyniszczenia, któremu
zapobiegało palenie marihuany[282].


rozszerzono wskazania do stosowania dronabinolu – syntetycznego tetrahydrokanabinolu (THC), jedynego
kanabinoidu działającego psychoaktywnie – o brak apetytu (anoreksję) u tracących na wadze chorych a AIDS, mimo
że połykanie dużych kapsułek było dla chorych trudne, często niewykonalne [283].



stan Connecticut uchylił wymóg obowiązujący dotąd w prawie nakazujący sprzedaż igieł i strzykawek na recepty –
osoby uzależnione od nielegalnych narkotyków mogły już kupować sprzęt do iniekcji [284



w USA ukazały się książki opowiadające o różnych kwestach z początków epidemii HIV/AIDS:
 Gene Corea „Invisible epidemic. The story of women and AIDS” [Niewidoczna epidemia. Historia kobiet i
AIDS], której autorka opisała problemy z rozpoznawaniem AIDS u kobiet, a także traktowanie ich niemal
wyłącznie jako zagrożenie przeniesieniem HIV na dzieci i mężczyzn.
 Peter S. Arno i Karyn L. Feiden „Against the odds: the story of AIDS drug development, politics and profits”
[Wbrew przeciwnościom: historia powstawania leków na AIDS, polityki i korzyści], Harper Collins, New York,
1992, w której autorzy opisali zaskakującą historię poszukiwania leków w początkach epidemii HIV/AIDS.



w Rumunii na 1 446 przypadków AIDS zarejestrowanych 79% (1 142 przypadki) dotyczyło dzieci, z których 32% miało
mniej, niż rok, a 67% było w wieku od 1 do 4 lat [285].



Rwanda – HIV przyczynia się do 90% śmierci młodych kobiet mieszkających na obszarach wiejskich kraju



we wrześniu zmarł aktor Anthony Perkins, znany przede wszystkim z filmu „Psychoza” Alfreda Hitchcocka.



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „AIDS: zaangażowanie lokalnych społeczności” (AIDS: Community
Commintment).



w USA rozpoznano AIDS u 339 527 osób, zmarło 199 567 (wg. danych amfAR).

[286].

Polska – 1992


pierwszy eksperymentalny program terapii substytucyjnej uzależnienia od heroiny metadonem rozpoczął się w Warszawie, w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii, dla ok. 40 osób.



w grudniu w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie doszło do spotkania członków Grupy Inicjatywnej, podczas którego
uzgodniono nazwę Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i zaakceptowano program statutu.



Państwowy Instytut Wydawniczy wydał książkę Dominika Lapierre „Więksi niż miłość”, w której opisano poszukiwania leków na AIDS i
wielkie nadzieje wiązane z AZT.



w sierpniu prymas Polski Józef Glemp, zwracając się do 300 000 osób zgromadzonych na Jasnej Górze, głównie młodzieży, powiedział:
AIDS „to jest zło, które przede wszystkim zaczyna się od postawy moralnej, a w konsekwencji zagraża zdrowiu i życiu i wywołuje
ogromne zakłócenia społeczne, przyprawiając o cierpienie i śmierć także niewinne osoby” [287].



1 grudnia Główny Inspektor Sanitarny, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, powołał Krajowe Biuro
Koordynacyjne ds. Zwalczania AIDS, zlokalizowane w strukturze Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie



rozpoznano 131 zachorowań na AIDS, tylko w 7 przypadkach chorobą wskaźnikową AIDS był zespół wyniszczenia, 71 chorych zmarło;
zakażenie HIV rozpoznano u 2 478 osób, w tym u 489 kobiet i 9 dzieci (w tym 3 dzieci matek zakażonych HIV) [289].



[288]

.

1993


3-letnie badania europejskie wykazały, iż przyjmowanie samej tylko AZT nie opóźnia wystąpienia AIDS (badanie Concorde



w sierpniu w USA rozpoczęto badania nad przebiegiem zakażenia HIV u kobiet – powołano Women’s Interagency
HIV Study (WHIS),prowadzone w Nowym Jorku (Bronx/Manhattan, Brooklyn), Chicago, Los Angeles, San Francisco i
Waszyngtonie, D.C.), wspierane między innymi przez Narodowy Instytut Alergii Chorób Zakaźnych (ang. National
Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) i inne agendy rządu amerykańskiego, część programu
dotyczącego kobiet, prowadzonego przez CDC nazwano HIV Epidemiology Research Study (HERS), działający w
Baltimore, Detroit, Providence [291].



FDA rejestruje prezerwatywy dla kobiet do sprzedaży w USA, jednakże nie zezwala na ich testowanie w kontaktach
analnych, gdyż „sodomia” jest nielegalna w wielu stanach.



IX Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Berlinie (Niemcy).



śledztwo doprowadziło do skazania szefów prywatnej firmy UB Plasma z Koblencji (Niemcy) za sprzedawanie w
latach 1987 – 1993 tysięcy jednostek zakażonej wirusami krwi niewłaściwie badanej w kierunku obecności przeciwciał
anty-HIV (krew wielu dawców zlewano do jednego naczynia i dopiero wówczas wykonywano testy anty-HIV –
rozcieńczenie powodowało, iż niemożliwe stawało się wychwycenie obecności przeciwciał) [292]; również w innych

[290]).
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prywatnych bankach krwi dopuszczano do zaniedbywania badań w kierunku HIV, co doprowadziło do kolejnych
procesów [293].


Artur Ashe (tenisista, jedyny Afro-Amerykanin, który zwyciężył w turniejach Wimbledon, US Open i Australian
Open) i Rudolf Nureyev (tancerz) zmarli na AIDS.



jesienią amerykańskie CDC zakończyło przegląd danych dotyczących skuteczności wymiany igieł i strzykawek, który
zakończono wnioskiem, że prawdopodobnie zmniejsza to częstość zakażeń HIV wśród osób przyjmujących narkotyki w
iniekcjach i nie wydaje się wiązać ze zwiększeniem częstości używania narkotyków oraz rekomendacją zniesienia
federalnego zakazu finansowania takich programów – przez następne lata tego zalecenia ekspertów nie zrealizowano
[294].



w badaniach przeprowadzonych w Australii wśród 105 młodych (średnia – 39 lat; od 24 do 54 lat), dobrze
wykształconych gejów, z których połowa miała już rozpoznany AIDS, a połowa znajdowała się w stadium objawowym
zakażenia (nazywanego wówczas pre-AIDS) wykazano, iż 90% z nich chciałoby mieć opcję eutanazji, gdyby
rozpoznano u nich chorobę zagrażającą życiu, 86% z nich obawiało się cierpienia, 19% - śmierci; ponad połowa
podawała, że myślą optymistycznie o przeżyciu swojego zakażenia HIV; byli to pacjenci, którzy nie tolerowali jedynego
dostępnego wówczas leku antyretrowirusowego, jakim była AZT (poważna anemia, miopatie), a zostali
zakwalifikowani do badania klinicznego nad didanozyną (ddI) [295].



powstała europejska definicja AIDS u osób dorosłych (> 13 roku życia): zespół nabytego upośledzenia odporności
rozpoznawany jest wówczas, kiedy w sposób definitywny zdiagnozowana zostanie jedna z chorób wskaźnikowych
AIDS; w odróżnieniu od definicji AIDS w USA w Europie nie używa się do rozpoznania AIDS liczby komórek CD4 [296,
297] (w USA AIDS rozpoznawany jest u osób, których liczba komórek CD4 obniży się poniżej 200/mm 3, niezależnie od
stanu klinicznego pacjenta).



w USA powstał film „Filadelfia”, w reżyserii Jonathana Demme, mówiący o dyskryminacji chorych na AIDS;



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Czas działać” (Time to act).



w USA AIDS stał się wiodącą przyczyną śmierci Amerykanów w wieku od 25 do 44 lat



w USA rozpoznano AIDS u 419 279 osób, zmarło 244 838 (wg. danych amfAR).

[298].

Polska – 1993


na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej powstało Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS (w 1999
roku przekształcone w Krajowe Centrum ds. AIDS).




powstała Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res



powstał Społeczny Komitet ds. AIDS, wśród członków – założycieli była prof. Zofia Kuratowska, prof. Jacek Taylor, prof. Andrzej
Jaczewski, osoby żyjące z HIV/AIDS i inni.



Wydawnictwo Exeter Sp. z o.o. z Gdańska opublikowała książkę Gene Antonio „AIDS – zmowa milczenia. Ukryta prawda o AIDS”
przełożoną przez Jacka Szackiego, zawierającą w większości nieprawdziwe informacje o HIV/AIDS.



zakażenie HIV rozpoznano u 2 862 osób, AIDS – u 196 pacjentów, 104 z nich zmarło; w 1993 roku zakażenie HIV rozpoznano u 384
obywateli polskich, 53,4% stanowiły osoby przyjmujące narkotyki w iniekcjach [299].

Humanae”.

podczas Zjazdu Założycielskiego w Bydgoszczy powołano Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS (PTNAIDS) , którego
pierwszym przewodniczącym został prof. Andrzej Gładysz.

1994


wyniki badania ACTG 076, prowadzonego wśród kobiet ciężarnych, zakażonych HIV, prowadzonych pod kontrolą
placebo, wykazały iż przyjmowanie AZT w czasie cięży, porodu i przez noworodka przez pierwszych 6 tygodni życia
zmniejsza znacząco ryzyko przeniesienia zakażenia HIV z matki na dziecko (z 25,5% w grupie otrzymujących placebo
do 8,3% w grupie leczonych AZT) [300].



wyniki badania Concorde [301] wykazały, iż stosowanie AZT u osób znajdujących się w bezobjawowym stadium infekcji,
mających CD4 > 500/μl zwalnia wprawdzie spadek liczby tych komórek, ale nie przedłuża znamiennie okresu wolnego
od AIDS i przeżywalności.



w USA CDC wyprodukowało reklamy promujące używanie prezerwatyw, pokazywane w telewizji.



w Wielkiej Brytanii Department of Health przegłosował prowadzenie kampanii promującej bezpieczniejszy seks i
używanie prezerwatyw, przeznaczając na nią 2 miliony funtów; kampania została opracowana przez zespół powołany
przez rząd, Health Education Authority, który pod koniec roku zakazał dystrybucji książeczki „Your pocket guide to
sex” („Twój kieszonkowy przewodnik o seksie”) [302].



we Francji, we wszystkich stacjach telewizyjnych, publicznych i prywatnych, pokazano specjalny 4-godzinny program
pod tytułem „Wszyscy przeciwko AIDS” (franc. Tous contre le SIDA); celem programu, który obejrzało 33 miliony
widzów, było zwrócenie uwagi na problem AIDS [303]; w tym czasie we Francji odnotowano 32 000 przypadków AIDS,
15 osób dziennie umierało, a zakażenie HIV dotyczyło 150 000 ludzi.



X Międzynarodowa Konferencja AIDS odbyła się w Jokohamie (Japonia) pod hasłem „The global challenge of AIDS:

together for the future”. Podczas niej postanowiono, iż następne Konferencje będą odbywać się co 2 lata.
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zarejestrowano czwarty nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy – stawudynę (d4T) – ZERIT™
™.



aktywiści działający na rzecz chorych na AIDS domagali się, by FDA przywróciło konieczność wykonywania
dokładniejszych badań klinicznych nowych leków antyretrowirusowych i zniosło przyspieszoną rejestrację, choć w
1991 roku walczyli – skutecznie – szybszy dostęp do niezarejestrowanych leków – tak trafiły na rynek ddI, ddC i d4T
(„Płacimy ogromne pieniądze, doświadczamy poważnych działań ubocznych i musimy wierzyć na słowo firmom
farmaceutycznym, że ich leki działają”) [304].



w Szwajcarii rozpoczęto stosowanie heroiny w terapii osób przewlekle uzależnionych, u których dotychczasowe próby
leczenia okazały się nieskuteczne. W badaniach pilotażowych wykazano, iż dzięki temu zmniejszyło się znacznie
przyjmowanie narkotyków poza programem, a także liczba działań przestępczych, poprawie uległa integracja
społeczna i stan zdrowia osób w nich uczestniczących. Obserwowano także stabilizację dawki na poziomie 500
mg/dobę, mimo iż program zezwalał na jej zwiększenie do 1,0 g/dobę. Pacjenci rekrutowani byli po wykazaniu
wcześniejszej nieskuteczności metadonu, a z niewielkiej liczby osób, która z niego wystąpiła, ponad połowa wróciła
dobrowolnie do metadonu[305]. Te doświadczenia spowodowały, iż przed planowanym rozszerzeniem stosowania czystej
heroiny w terapii osób uzależnionych od opiatów przeprowadzono w 1999 roku kampanię informującą społeczeństwo o
korzyściach płynących z takiego postępowania[306], a w przeprowadzonym później referendum 71% Szwajcarów
wyraziło na to zgodę, przy braku zgody na legalizację heroiny.



na Kubie zakończono obowiązkowe, długotrwałe odosobnienie osób zakażonych HIV w sanatoriach; po 1994 roku
większość osób, u których świeżo rozpoznano zakażenie HIV spędza w sanatoriach przynajmniej 3 miesiące, podczas
których uczy się co to jest HIV i AIDS, jak żyć z HIV, jak przyjmować leki, jak unikać przenoszenia zakażenia na
innych, poznaje także techniki bezpieczniejszego seksu i swoje własne prawa [307].



CDC podało, iż AIDS stał się główną przyczyną śmierci Amerykanów w wieku od 25 do 44 lat.



HIV-2 w porównaniu z HIV-1 rzadziej przekazywany jest w kontaktach seksualnych [308],



zmarł Randy Shilts, autor książki „And the band played on” [309].



współtwórca organizacji Gay Men’s Health Crisis i ActUp, Larry Kramer, opublikował rozszerzone i uzupełnione
wydanie książki zatytułowanej „Report from the Holocaust: the story of an AIDS activist” (pierwsze wydanie ukazało
się w 1989 rroku).



Tom Hanks zdobył statuetkę Oscara za rolę prawnika - homoseksualisty w filmie “Philadelphia”.



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „AIDS i rodzina”, (AIDS & the Family).



w USA rozpoznano AIDS u 491 763 osób, zmarło 294 515 (wg. danych amfAR).

Polska – 1994


we wrześniu odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja „Program metadonowy na tle innych programów rehabilitacyjnych
osób uzależnionych w profilaktyce HIV/AIDS”, zorganizowana przez Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS w Warszawie, The State
University of New York, Heath Science Center, Brooklyn, NY (USA) i Biuro Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narkomanii.



powołano Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami”, pierwszą organizację, która powstała z inicjatywy osób żyjących z
HIV, chorych na AIDS, ich rodzin, bliskich i przyjaciół.



protestowano przeciwko powstawaniu ośrodków dla osób zakażonych HIV, tworzonych przez Marka Kotańskiego; w British Journal of
Medicine ukazał się artykuł o dyskryminacji osób żyjących z HIV w Polsce [310].

 hasło „AIDS i rodzina” propagowano także w Polsce, wydano ulotkę i plakat nawiązujące treścią do hasła.


w dniach 1 – 2 grudnia odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Chory na AIDS w rodzinie i społeczeństwie”, zorganizowana przez
Fundację Res Humanae i UNDP Warszawa;



rozpoznano 94 przypadki zachorowań na AIDS, 50 chorych zmarło, zakażenie HIV stwierdzono u 423 obywateli polskich, najwięcej
nowych zakażeń rozpoznano w województwach st. warszawskim i katowickim, w większości dotyczyło ono ludzi młodych, od 20 do 29
roku życia (52%).



od rozpoczęcia badań do 31 grudnia 1994 roku zakażenie HIV rozpoznano u 3 285 osób, AIDS – u 293 pacjentów, z których zmarło
156 [311].

1995


wyniki badań ACTG 019 [312], potwierdziły wyniki badania Concorde: stosowanie AZT u osób znajdujących się w
bezobjawowym stadium infekcji nie przedłuża znamiennie okresu wolnego od AIDS i nie wydłuża przeżywalności.



wykazano, iż stosowanie AZT (Retrovir™) po ekspozycji na HIV podczas wykonywania pracy zawodowej w służbie
zdrowia zmniejsza 79-krotnie ryzyko przeniesienia zakażenia; średnie ryzyko związane z ekspozycją parenteralną
(zakłuciem, skaleczeniem ostrym narzędziem zanieczyszczonym zakażoną HIV krwią) wynosi 0,3% - rośnie 16-krotnie
po zakłuciu igłą o szerokim świetle, 5-krotnie, gdy na kaleczącym narzędziu widoczna jest krew, 6-krotnie- gdy
pacjent znajduje się w zaawansowanym stadium AIDS [313].



w maju zidentyfikowano 8 ludzki wirus herpes (Human Herpes Virus 8, HHV-8) jako czynnik etiologiczny mięsaka
Kaposiego [314].
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w czerwcu opublikowano pierwsze zalecenia Public Health Service dotyczące zapobiegania infekcjom
oportunistycznym [315], szczególnie Pneumocystis carinii (obecnie Pneumocystis jiroveci) [316].



listopad – zarejestrowano kolejny nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy – lamiwudynę (3TC™, EPIVIR™).



Timothy M. Westmoreland, członek senackiej podkomisji ds. zdrowia i środowiska w latach 1979 – 1994, pisał w
relacji z posiedzenia Kongresu „W początkach epidemii AIDS wiele współczucia wynikało z tego, że ludzie chorzy byli
„tacy jak my”, jak politycy i dziennikarze. Niezależnie od orientacji seksualnej chodzili do tych samych szkół, pracowali
w tych samych biurach, chodzili do tych samych kościołów i klubów jak inni biali Amerykanie z klasy średniej. Kiedy
AIDS stawał się coraz bardziej chorobą biednych ludzi, stawał się coraz bardziej jedną z chorób, którą możemy się
zająć, ale nie chcemy – podobnymi przykładami były zatrucie ołowiem i kiła…. Część tej rosnącej obojętności wiązała
się z tym, kto chorował. Nienawiść do gejów i narkomanów stała się widoczna w dyskursie politycznym” [317].



w grudniu zgłoszono pierwszy przypadek zakażenia HIV u osoby przyjmującej środki odurzające w iniekcjach w
Federacji Rosyjskiej, a w następnych 18 miesięcach liczba zakażonych wzrosła do 2 235 [318].



doniesiono o stwierdzeniu zakażenia HIV u matki i jej dwóch córek, mieszkanek wsi w dystrykcie Fuyang w Chinach,
których jedynym ryzykiem zakażenia było sprzedawanie plazmy w miejscowym ośrodku skupującym krew [319,320].



na początku grudnia FDA zarejestrowała sakwinawir – INVIRASE™
™, pierwszy lek należący do grupy inhibitorów
proteazy, leków najsilniej hamujących replikację HIV.



w USA powstał film „Dzieciaki” (ang. Kids), w reżyserii Larryego Clarka, traktujący o „pokoleniu deskorolki”, dzieci w
wieku 12 – 14 lat i problemie HIV/AIDS.



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Wspólne prawa – wspólne obowiązki” (Shared rights, shared
responsibilities).



w Stanach Zjednoczonych AIDS stał się główną przyczyną śmieci osób w wieku od 25 do 44 lat, we Włoszech drugą, po
wypadkach samochodowych, przyczyną śmierci mężczyzn w wieku 25 – 34 lata [321].



w grudniu odeszła ze stanowiska Naczelnego Lekarza USA (ang. Surgeon General) Joycelyn Elders; dymisja została
wymuszona przez administrację prezydenta Clintona po tym, jak na spotkaniu w ONZ zapytana, czy masturbacja
powinna być zalecana jako sposób zapobiegania chorobom zakaźnym odpowiedziała: „… sądzę, że jest to część ludzkiej
seksualności i jest tym, o czym powinniśmy mówić. Ale my nie dajemy naszym dzieciom podstawowych informacji.
Sądzę, że zbyt długo oferowaliśmy im ignorancję i jest najwyższy czas, by spróbować edukacji”. W czasach
prezydentury Ronalda Reagana jej poprzednik, konserwatywny pediatra dr C. Everett Koup, mówił publicznie o
edukacji seksualnej i prezerwatywach dla nastolatków, podkreślając, że zdrowie publiczne przedkłada nad politykę
[322].



w USA rozpoznano AIDS u 560 935 osób, zmarło 344 507 (wg. danych HRW);



od 1 stycznia do 31 grudnia 1995 roku AIDS rozpoznano u 13 764 kobiet; w 1995 roku kobiety stanowiły 19%
wszystkich zgłoszonych do CDC przypadków AIDS, w 1982 roku – 7% [323].

Polska – 1995

 w dniach 1 – 9 kwietnia i 18 – 24 września odbyły się w Warszawie Szkolenia wolontariuszy i osób zawodowo związanych z
problematyką HIV/AIDS zorganizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami” i AIDES Fédération
Nationale (Francja).

 opracowano Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1996 – 1998,
będący dokumentem o randze krajowej, określającym politykę państwa polskiego w tym zakresie.

 powstał pierwszy punkt wymiany igieł i strzykawek, uruchomiony przez MONAR w Krakowie.
 zlikwidowano imienny rejestr osób zakażonych HIV; system zgłaszania danych oparto na zasadzie anonimowości i obejmuje dane
takie jak inicjały lub hasło, wiek, płeć, miejsce stałego pobyty – województwo zamieszkania.

 wydano ulotkę nawiązującą do hasła „Wspólne prawa – wspólne obowiązki”, przeprowadzono także akcje plakatową na
przystankach autobusowych, a na plakatach zamieszczono teksty: „Czy spotykałbyś się ze mną wiedząc, że jestem zakażona?
Chciałabym usłyszeć TAK.” „Czy pozwoliłbyś mi bawić się z nią wiedząc, że jest zakażona? Chciałabym usłyszeć TAK.” „Czy
pracowałbyś ze mną wiedząc, że jestem zakażony? Chciałbym usłyszeć TAK.”

 odnotowano 111 zachorowań na AIDS, 77 chorych zmarło, zakażenie HIV rozpoznano u 539 osób, najwięcej w województwie
katowickim, w większości u osób między 20 a 29 rokiem życia (52,1%);

 od rozpoczęcia badań w Polsce zakażenie HIV rozpoznano u 4 375 osób, AIDS – u 407 pacjentów, 237 z nich zmarło [324].

1996


1 stycznia zamknięto Global Programme on AIDS (GPA) powołując wspólny Program Narodów Zjednoczonych – Joint
UN Programme on HIV/AIDS – UNAIDS, współfinansowany początkowo przez 6, później przez 10 organizacji;
pierwszym szefem UNAIDS został dr Peter Piot, Belgijski uczony, mający doświadczenia z pracy w Afryce
(współodkrywca wirusa Ebola).
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w marcu FDA zarejestrowała 2 kolejne inhibitory proteazy HIV: indinawir – CRIXIVAN™ i ritonawir – NORVIR™.



powstała koncepcja, iż wczesne rozpoczęcie leczenia antyretrowirusowego może doprowadzić do usunięcia wirusa z
organizmu osoby zakażonej w ciągu 3 lat; jej twórca David Ho został człowiekiem roku magazynu Time, jednakże po
upływie tego czasu okazało się, iż przy pomocy istniejących leków nie jest to możliwe.



w USA zmieniono zasady kierowania funduszy federalnych na edukację seksualną młodzieży szkolnej; wspierane są
wyłącznie programy nauczania mówiące tylko o abstynencji seksualnej (ang. Abstinence only) do czasu zawarcia
związku małżeńskiego i później wierności, równocześnie ograniczono w nich inne informacje (dotyczące zapobiegania
zakażeniom HIV, chorób przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji i innych) [325, 326,327].



komisja ds. socjalnych Episkopatu Francji, pod przewodnictwem biskupa Alberta Rouet of Poitiers opublikowała
stanowisko, w którym zgadza się z potępieniem stosowania kontroli urodzin, jednak przyznaje, iż środki
antykoncepcyjne (prezerwatywy) są obecnie jedynym środkiem zmniejszającym ryzyko zakażenia HIV, zatem są
konieczne; komentujący to oświadczenie Luc Montagnier (odkrywca wirusa HIV) skomentował, iż jest to znacząca
ewolucja poglądów, choć jak powiedział gazecie Le Monde wciąż przeszkody pozostają w Watykanie i dodał „nie sądzę,
by Jan Paweł II zmienił swoją opinię”. Biskup Rouet mówił „Chcemy ponieść odpowiedzialność jako biskupi Francji”.
Ale zaznaczyli, że ich stanowisko nie powinno być postrzegane jako wyłom w nauce kościoła, ani jako
przeciwstawienie się jej. Zbiegło się to w czasie z publikacją Francuskiego Instytutu Badań Demograficznych nad
AIDS we Francji, który wskazywał, że śmiertelność będzie rosła przynajmniej do przyszłego roku. Śmiertelność
powodowana AIDS jest jedną z najwyższych w Europie – 88,5 zgonów na 1 mln osób rocznie (po Hiszpanii ze 139
zgonami i Szwajcarii z 86,9 zgonami na 1 mln populacji) [328].



w lutym 1996 rpku, podczas 3. Konferencji dotyczącej Retrowirusów i Infekcji Oportunistycznych (CROI) w
Waszyngtonie przedstawiono pierwsze, sensacyjne wówczas, doniesienia o skutecznym działaniu antyretrowirusowym
inhibitorów proteazy HIV, ritonawiru i indinawiru [329].



w czerwcu, podczas XI Światowej Konferencji AIDS w Vancouver (Kanada), która odbywała się pod hasłem „One
Word One Hope”, przedstawiono więcej doniesień o skuteczności terapeutycznej inhibitorów proteazy stosowanych
wraz z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, zaczęło się rozpowszechniać określenie „highly active
antiretroviral therapy” (wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa) – HAART.



w czerwcu FDA zarejestrowało pierwszy z nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy – newirapinę –
VIRAMUNE™.



badania Delta [330] i ACTG 175 [331] dowiodły, iż stosowanie dwóch nukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy (AZT + ddI lub AZT + ddC) ma przewagę nad AZT stosowaną jako jedyny lek w przedłużaniu życia
osób zakażonych HIV.



odkryto koreceptory umożliwiające wniknięcie HIV do komórki: CXCR4 (nazwany początkowo „fuzyna” lub LESTR)332
dla szczepów makrofagotropowych i CCR5 (CC-CKR-5) [333,334] dla szczepów T-tropowych wirusa.



wykazano, iż osoby wykazujące homozygotyczną delecję 32 par zasad w genie kodującym receptor CCR5 (CCR5Δ32)
są oporne na zakażenie HIV [335,336], zaś osoby z heterozygotyczną delecją (CCR5Δ32-/+) wykazują wolniejszy postęp
infekcji[337]; odkrycie kolejnych, „mniejszych” koreceptorów pozwoliło wkrótce na udowodnienie, iż także osoby z
homozygotyczną delecją mogą ulec zakażeniu HIV [338].



pojawiło się doniesienie mówiące, iż poród drogami i siłami natury zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia
zakażenia z matki na dziecko w porównaniu z rozwiązaniem przy pomocy cesarskiego cięcia [339] (wyniki tych badań
potwierdzono w następnych latach).



powstała strona internetowa www.hiv.net, początkowo tylko niemiecko- później także angielskojęzyczna,
dotycząca HIV/AIDS, utworzona przez Bernda Sebastiana Kampsa, który zdobywając wielu innych
współpracowników rozszerzył zakres strony o wiele zagadnień dotyczących zarówno HIV/AIDS, jak i innych chorób
zakaźnych.



ustanowiono International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), mającą inicjować badania nad szczepionką przeciwko HIV.



zamknięto pierwsze hospicjum, które powstało w San Francisco dla chorych na AIDS, z powodu braku pacjentów.



stan Kalifornia (USA) zalegalizował medyczne stosowanie marihuany dla pacjentów chorych na nowotwory i osób z
HIV/AIDS.



HIV-2 w porównaniu z HIV-1, rzadziej przenoszony jest na dzieci w okresie okołoporodowym [340].



w Zimbabwe, niewielkim kraju w południowej Afryce, z którego w ciągu ostatnich kilku latach wyjechało prawie 25%
populacji, w tym lekarze i pielęgniarki, a w którym wprowadzono rządowy program leczenia antyretrowirusowego,
polegający na stosowaniu d4T, 3TC i newirapiny w stałych dawkach (pod nazwą Stalanev), produkowanych przez
lokalną firmę Varichem, zabrakło funduszy na dalszą produkcję leku, a tysiące ludzi pozostawiono bez leczenia; The
Lancet opublikował desperacki apel o pomoc WHO i innych organizacji, które umożliwiłyby kontynuowanie leczenia
[341].



rząd Brazylii podjął decyzję o dostępności leków antyretrowirusowych dla wszystkich zakażonych HIV w czasie
krótszym, niż 6 miesięcy od Światowej Konferencji AIDS w Vancouver, na której pojawiły się pierwsze informacje o
skuteczności terapii skojarzonej [342].
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w Kaliningradzie (Rosja) liczba nowych zakażeń wśród przyjmujących dożylnie środki odurzające wzrosła od < 1/ na
miesiąc do ponad 100/miesiąc [343].



hasło Światowego Dnia AIDS brzmiało: „Jeden świat. Jedna nadzieja” (ang. One Word. One Hope).



w USA wprowadzenie do leczenia antyretrowirusowego inhibitorów proteazy HIV doprowadziło wprawdzie w krótkim
czasie do zmniejszenia się liczby pacjentów leczonych w szpitalu, zwiększyło liczby pacjentów leczonych
ambulatoryjnie, ale koszty terapii antyretrowirusowej wzrosły z 28 471 US$ w 1995 roku do 219 446 US$ w 1986
roku – 8-krotnie! [344]



po raz pierwszy liczba zgonów na AIDS w USA zaczęła się wolno zmniejszać [345], AIDS rozpoznano u 620 767 osób,
zmarło 381 437 (wg. danych HRW).

Polska – 1996


odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie osób Żyjących z HIV/AIDS w Ryni k/Warszawy, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Wobec AIDS „Bądź z nami”.





II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS obradował we Wrocławiu.



Krajowe Centrum ds. AIDS, we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozpoczęło nagradzanie osób szczególnie zasłużonym
w pomocy żyjącym z HIV/AIDS. Pierwszymi odznaczonymi „Czerwoną kokardką” byli m. in.: in. Lidia Babich, Halina Seyfried,
Andrzej Stapiński, Krystyna Sienkiewicz, Jan Suchowiak, Zofia Kuratowska, Marek Kotański, Janina Ludawska.



od rozpoczęcia badań w Polsce do 31 grudnia 1996 roku zakażenie HIV rozpoznano u 4 374 osób, AIDS – u 516 pacjentów,

w Polsce także propagowano hasło Światowego Dnia AIDS „Jeden świat. Jedna nadzieja”.
odnotowano 105 zachorowań na AIDS, 73 chorych zmarło, zakażenie HIV rozpoznano u 551 osób, najwięcej w województwach
st. warszawskim i katowickim, w większości u osób między 20 a 29 rokiem życia (49,9%)346; 



311 z nich zmarło.
Dorota Rogowska-Szadkowska
ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.
W przygotowaniu kalendarium wykorzystano, poza cytowanymi niżej artykułami, informacje ze stron internetowych:
 www.avert.org,
 Food and Drug Administration (USA) – www.fda.gov,
 National Institutes of Health (USA) – www.nih.gov,
 www.aegis.com/topics/timeline,
 www.amfar.org,
 wymienionych w tekście organizacji rządowych i pozarządowych.
oraz publikację Human Right Campaign. HIV/AIDS & HRC. Two decades of fighting for life. www.hrc.org
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