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AIDS
ZÁKLADNÍ FAKTA
ZÁKLADNÍ POJMY – SLOVNÍČEK

Přes všechny problémy a nepříjemnosti,
které HIV pozitivním lidem osud připravil
a se kterými se musí vypořádat, mohou 
tito lidé vést šťastný život. Je však důle-
žité brát HIV tak, aby neuchvátil jejich 
život a sebedůvěru. 

““
““



CO JE AIDS?
AIDS je nevyléčitelný, život ohrožující stav způsobený
infekcí virem lidské imunodeficience – HIV. AIDS pochází
z anglického Acquired Immuno Deficiency Syndro-
me a znamená syndrom získaného selhání imunity.

Když se člověk infikuje HIV, virus začne ničit jeho imunitní
systém, tzn. obranu proti různým nemocem. Pokud HIV
poškodí IMUNITNÍ SYSTÉM tak, že již není schopen zabránit
výskytu určitých nemocí či nádorů, které by za normálních
okolností zvládl, pak HIV infikovaný člověk dospěl do stádia AIDS.

Nemoci, které postihují lidi s AIDS, se často nazývají
OPORTUNNÍ INFEKCE (tj. infekce, které za normálních
okolností nejsou pro zdravého člověka nebezpečné).
HIV oslabí imunitní systém a tím dává těmto infekcím
příležitost (anglicky opportunity) vyvolat závažné
onemocnění. Nejčastěji napadají plíce, mozek, oči,
zažívací trakt, ale i ostatní orgány, nemocný může trpět
vysilujícím úbytkem váhy, průjmy a různými nádory
(např. Kaposiho sarkom), či stále častějšími  lymfomy.
Ale i pacient ve stadiu AIDS může žít řadu let hodnotným
životem, pokud bude řádně dodržovat léčebný režim.

KOLIK JE V ČESKÉ REPUBLICE HIV 
POZITIVNÍCH OSOB?
V České republice je registrováno 1 189 HIV pozitiv-
ních osob (z tohoto počtu je 932 mužů a 247 žen) 
- údaje k 31. 12. 2008.  

KOLIK LIDÍ ŽIJE S AIDS V ČESKÉ REPUBLICE?
Od počátku testování, tj. od roku 1985, bylo v České
republice diagnostikováno 265 osob s AIDS, z nichž
již 142 osob zemřelo - údaje k 31. 12. 2008 (NRL
AIDS ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10).
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PROČ HIV?
Human (lidský) - protože vir může napadnout jen
lidský organismus. Přestože se podobné infekce vysky-
tují i u jiných živočichů, jako jsou opice nebo kočky,
tyto viry nemohou člověka ohrozit. Na druhou stranu
ani tito živočichové se nemohou nakazit virem HIV.

Immunodeficiency (deficit imunity) - protože vir
způsobuje deficit (nedostatek) v imunitním systému or-
ganismu a tím omezuje jeho funkci.

Virus (vir) - není schopen se rozmnožovat bez lid-
ského organismu. K reprodukci potřebuje lidskou
buňku.

PROČ AIDS?
Acquired (získaný) - protože HIV ani AIDS není
zdravotní stav, který by byl dědičný. Člověk se HIV
musí infikovat.
Immune (imunitní) - protože schopnost imunitního
systému bojovat s viry a bakteriemi se podstatně sni-
žuje. 
Deficiency (deficit) - protože imunitní systém ne-
může pracovat správně.
Syndrome (syndrom - soubor příznaků urči-
tého onemocnění) - protože existuje velké množ-
ství nemocí a infekcí, se kterými se člověk může set-
kat. Když se HIV infekce na počátku osmdesátých let
minulého století objevila, nazývala se AIDS. Dnes se
o lidech, kteří se infikovali virem HIV, říká, že jsou
HIV pozitivní, a slovem AIDS se označuje stav s velmi
nízkým počtem buněk CD4 doprovázený určitými (tzv.
oportunními) infekcemi, nádory, syndromem chátrání
nebo postižením mozku.
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JESTLIŽE JSEM HIV POZITIVNÍ A ONEMOCNÍM,
ZNAMENÁ TO, ŽE MÁM AIDS?
NEMUSÍ TO TAK BÝT. HIV pozitivní lidé jsou čas od
času nemocní stejně jako všichni ostatní. A i když člo-
věk začíná být nemocný díky HIV, nemusí mít ještě
AIDS.

JSEM HIV POZITIVNÍ. MOHU MÍT ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY, ANIŽ BY SE U MNE ROZVINUL AIDS?
ANO. I jedinci, kteří jsou HIV pozitivní a nerozvinul se
u nich díky úspěšné léčbě zatím AIDS, mohou mít
nejrůznější zdravotní problémy spojené s HIV infekcí.

Antiretrovirové léky nejsou všemocné – mají celou řadu
nežádoucích vedlejších účinků, které mohou významně
ovlivnit kvalitu života infikovaného jedince a může se
postupně rozvinout rezistence (odolnost viru proti léčbě).

Život s HIV není, přes značný pokrok v léčbě, snadný.
Téměř tři čtvrtiny HIV pozitivních gayů přiznávají
psychické problémy, včetně stavů úzkosti a depresí.

MŮŽE HIV OVLIVNIT ZDRAVÍ INFIKOVANÉHO JE-
DINCE, U KTERÉHO SE JEŠTĚ NEROZVINUL AIDS?
HIV pozitivní lidé občas čelí předsudkům
a diskriminaci – v zaměstnání, doma, na dovolené.
Někteří lidé, když se zaměstnavatel dozví jejich
diagnózu, ztrácí svou práci. Mohou být vyloučeni
z rodiny a zamítá se jim vstup do některých zemí.

Antiretrovirové léky se předepisují od roku 1988 a je
tedy zatím nesnadné zhodnotit, zda je jejich dlouho-
dobé užívání bezpečné. Nicméně již dnes je například
jasné, že u někoho může  užívání těchto léků vést
k poškození jater, ledvin, krevních buněk, slinivky 
a k celé řadě dalších metabolických změn. 
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EXISTUJE TEST NA AIDS?
NE. Testem se prokazují protilátky proti HIV nebo an-
tigen p24. Přítomnost  antigenu p24 či protilátek po-
tvrzuje HIV infekci.
Podrobné informace o testování na HIV (včetně seznamu
odborných pracovišť) naleznete v našich publikacích
Kondomy a HIV, které jsou zdarma k dispozici na adrese:
Česká společnost AIDS pomoc, Malého 3, Praha 8; 
nebo si je lze ve formátu pdf stáhnout na internetové 
adrese: www.aids-pomoc.cz. Nejen dotazy ohledně 
testování na HIV, ale i dotazy týkající se celé problema-
tiky HIV/AIDS, vám proškolení pracovníci zodpoví na bez-
platné a nonstop lince AIDS pomoci 800 800 980 nebo
prostřednictvím internetové poradny na výše uvedených
internetových stránkách.

DÁ SE AIDS VYLÉČIT?
NE. Existují však léky, které zpomalují proces vývoje
HIV infekce do rozvinutého stádia AIDS. Tyto léky za-
tím nejsou schopny virus z organizmu zcela odstranit,
ale zabraňují  množení viru a tím omezují poškození
buněk imunitního systému. Minimalizují tak škody,
které by virus mohl způsobit.

KDYŽ SE INFIKUJI HIV, ROZVINE SE U MĚ
OKAMŽITĚ AIDS?
NE. Může trvat mnoho let, než se u HIV pozitivního
člověka rozvine AIDS. To je také důvod, proč mnoho
HIV pozitivních osob o své diagnóze neví, řadu let
tito lidé nemusejí mít žádné závažné zdravotní  po-
tíže, ale postupně dochází k oslabení jejich imunity.

Nové antiretrovirové léky (léky proti HIV) zabraňují
množení viru a tím i poškození buněčné imunity.
Oddalují tak výskyt přídatných infekcí, které jsou pro
pacienta nebezpečné. 
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Antiretrovirové léky (léky, které se používají při léčbě
HIV infekce) jsou velmi silné a mohou způsobovat
řadu nežádoucích vedlejších účinků, včetně nevolností,
průjmů a bolestí hlavy.  

Proto jsou nutná pravidelná kontrolní vyšetření v pří-
slušných AIDS centrech.
Je nutné si ale  uvědomit, že bez antiretrovirové léčby
by HIV infekce dospěla do stádia AIDS mnohem
rychleji a s daleko závažnějším průběhem.

Takže přesto, že vyhlídky HIV pozitivních lidí jsou
lepší než kdykoliv předtím, je HIV stále něco, čeho je
nutné se vyvarovat. Podrobněji se cestami přenosu
HIV, co dělat, abychom se HIV neinfikovali
a testováním na HIV infekci zabýváme v naší
publikaci HIV - průvodce nejen pro gaye, kterou si
můžete ve formátu pdf stáhnout na stránkách České
společnosti AIDS pomoc: www.aids-pomoc.cz,
požádat o zaslání na tel. čísle 224 814 284 nebo si
osobně vyzvednout na adrese Česká společnost 
AIDS pomoc, Malého 3, Praha 8 - Karlín.
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ODBORNĚ



Nové kopie HIV pak napadnou další buňky CD4 a celý po-
stup se opakuje. Tělo produkuje nové CD4 buňky každý
den, ale HIV se množí takovou rychlostí, že je schopen li-
kvidovat CD4 buňky rychleji, než je tělo stačí vyrábět.

Časem bude mít HIV pozitivní člověk čím dál více kopií
HIV a zároveň čím dál méně buněk CD4.
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JAK HIV ZPŮSOBUJE AIDS?
HIV napadá imunitní systém, obranu organizmu proti
nemocem. Jak se imunitní systém oslabuje, tělo ztrácí
schopnost s nemocemi bojovat.

CO JE IMUNITNÍ SYSTÉM?
Imunitní systém  představuje velmi složitý
mechanizmus obrany organizmu, především proti
cizorodým látkám. Nicméně k porozumění tomu, co
vede k rozvoji AIDS, postačí následující výklad:

Krev je tvořena PLAZMOU, což je její kapalná část,
a KREVNÍMI BUŇKAMI, které plazmou protékají.
Existují dva základní typy krevních buněk: ČERVENÉ
KRVINKY, jejichž úkolem je okysličování; a BÍLÉ KRVINKY,
které pronásledují a ničí infekce a DESTIČKY, které za-
braňují krvácení.

BÍLÝCH KRVINEK je několik odlišných typů a každý typ
bílých krvinek má za úkol něco jiného.

Jedny dávají podnět k tvorbě PROTILÁTEK, které mají
za úkol  chytit a zablokovat cizí útočníky (např. viry,
bakterie, plísně) v krevním oběhu. Jiné tyto útočníky
přímo napadají a ničí. A třetí typ bílých krvinek
koordinuje celý proces - směrují bílé krvinky
k zneškodnění útočníka, snaží se posílit obranný
systém a následně, když je boj skončen, vše uvést do
původního stavu. Bílé krvinky - CD4 nebo také
POMOCNÉ T-LYMFOCYTY - jsou jedním z hlavních cílů HIV.

JAK HIV NIČÍ BUŇKY CD4?
HIV se naváže na CD4 a vnikne do ní. Pronikne do
jejího jádra, kde se množí a nové virové částice
postupně  opouštějí infikovanou CD4 buňku. Ta
obvykle hyne.
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JAKÁ ONEMOCNĚNÍ POSTIHUJÍ HIV 
POZITIVNÍ LIDI?
Když se člověk infikuje HIV, může po několika týdnech
zaznamenat onemocnění nejčastěji podobné chřipce.
Toto onemocnění se označuje jako primárni HIV
infekce nebo PRIMOINFEKCE. Primoinfekce je odpo-
vědí organismu na HIV infekci. Organismus se tak
vyburcuje k pokusu zničit virus, než se stačí v těle
rozšířit. Přechodně dojde k poklesu CD4 buněk, v krvi
se objeví antigen p24 a posléze protilátky proti HIV.

Nejčastějšími příznaky primoinfekce je tedy zvýšená
teplota, pocit únavy a bolesti hlavy, svalů a kloubů jako
při chřipce, průjem. V mnoha případech primoinfekci
rovněž doprovází zduřelé lymfatické uzliny na krku, v pod-
paží a tříslech. Častým příznakem je i prchavá vyrážka.
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HIV negativní člověk má v průměru 500 až 1500 CD4 buněk
v jednom mililitru krve. HIV pozitivní člověk v pokročilém
stádiu infekce jich má méně než 200. Jinými slovy, HIV 
je schopen zničit téměř 90% CD4 buněk v lidské krvi. 

Množství CD4 buněk v jednom mililitru krve se říká
POČET CD4 BUNĚK a je určující při posuzování zdraví
HIV pozitivního člověka a pro kontrolu účinnosti léčby.

PROČ HIV NEZPŮSOBÍ AIDS 
OKAMŽITĚ?
Protože se tělo ÚPORNĚ BRÁNÍ.
Když se někdo infikuje HIV, virus se začne šířit jeho
tělem, napadá  především buňky CD4 a rozmnožuje
se. Pokaždé, když imunitní systém vystopuje jednu
skupinu viru, objeví se jiná skupina někde jinde
a začne se rozmnožovat. HIV se snaží být vždy krok
před imunitním systémem. Po dlouhou dobu však
může být mezi HIV a imunitním systémem remíza.
HIV z krve postupně z velké části mizí a ukrývá se
v jiných buňkách lidského organizmu (především
v buňkách mízních uzlin, střevní sliznice apod.)
V těchto „skrýších“ může být virus v klidovém
stádiu řadu let. Při jakémkoli oslabení organizmu
může dojít k aktivaci latentních (klidových) forem
viru a k jejich dalšímu množení.

Po uplynutí několika let získá HIV nad
imunitním systémem převahu a v průměru do
10-15 let může u infikovaného člověka
propuknout AIDS. Kdy dojde k rozvoji AIDS, závisí
na řadě faktorů, především na terapeutických
postupech a dodržování pravidelné léčby.
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Během bezpříznakového období HIV infekce postupně
dochází k poklesu CD4 buněk, imunitní systém HIV
infikovaného se nestačí bránit „malým“ přídatným
infekcím a HIV pozitivní osoba přechází do sympto-
matického stádia HIV infekce.

Neznamená to, že HIV pozitivní jsou  již nemocní na-
vždy. Lidé, kteří žijí s HIV mnoho let, mají zkušenosti
s periodicky se opakujícími obdobími nemoci, násle-
dovanými dlouhými obdobími bez jakýchkoliv potíží.

NA JAKÁ ONEMOCNĚNÍ TRPÍ HIV POZITIVNÍ
LIDÉ V ČASNÉ FÁZI HIV INFEKCE?
Když imunitní systém nepracuje správně, může se pa-
cient snáze infikovat některými viry, bakteriemi, plísně-
mi nebo parazity, které tak dostanou příležitost (angl.
opportunity) se v oslabeném organismu klinicky projevit.
Tyto OPORTUNNÍ INFEKCE jsou nejčastější příčinou one-
mocnění HIV pozitivních lidí v symptomatické fázi infekce.

Nejčastější oportunní infekcí jsou plísňová onemocně-
ní vyvolaná kvasinkami rodu CANDIDA (v důsledku
poruchy imunitního systému může dojít k přemnožení
určitého typu kvasinek v těle). Všichni máme v těle kva-
sinky, které však lidem s normálně fungujícím imunitním
systémem nezpůsobují téměř žádné problémy. Je-li něčí
imunitní systém narušen, mohou kvasinky způsobit napří-
klad SOOR (moučnivka - bělavý povlak např. dutiny ústní). 

Je-li z jakéhokoliv důvodu lidský imunitní systém oslaben,
SOOR se může objevovat častěji a ve stále těžších
formách. U mnoha HIV pozitivních osob se v průběhu
symptomatické fáze infekce mohou plísňové povlaky
objevit nejen v ústech, ale i v krku, v jícnu, okolo
análního otvoru nebo na penisu. Zároveň se poměrně 
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Pro menší počet lidí může mít primoinfekce vážnější
průběh, ale i v těchto případech odezní příznaky one-
mocnění během několika dnů, maximálně týdnů.
A protože se zmíněné obtíže podobají potížím při nachlazení
či chřipce, většinou jim lidé nevěnují zvláštní pozornost.

Po odeznění primoinfekce (je-li vůbec HIV pozitivním
zaznamenána), následuje období několika let bez
větších potíží. Toto období nazýváme ASYMPTOMATICKÁ
(bezpříznaková) FÁZE HIV INFEKCE. 

Není možné s úplnou přesností říci, jak dlouho asympto-
matická fáze HIV infekce trvá, protože to závisí na
mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří např. životní
styl daného jedince, jeho celkový zdravotní stav, za

jak dlouho po nákaze byla
nasazena léčba (nebo
zda-li byla vůbec
zahájena), jak tělo
reaguje na léky, atd.

Říkáme-li, že HIV pozi-
tivní člověk je v asympto-

matické fázi infekce bez
potíží, nemyslíme tím, že
nemůže onemocnět žád-

nou chorobou. Máme na
mysli to, že neonemocní

díky HIV, díky tomu, že je
HIV pozitivní.
Samozřejmě, že HIV pozi-

tivní člověk může onemoc-
nět běžnými chorobami jako

je rýma, střevní chřipka, viróza
apod., zrovna jako každý jiný.
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lidmi. Jak již bylo řečeno, deprese jsou mezi HIV pozi-
tivními celkem velmi časté (v České republice jsou
sebevraždy u HIV pozitivních spíše jevem vzácným -
pozn. překladatele).

V další fázi HIV infekce postupně dojde k selhání imu-
nitních funkcí organizmu a infikovaná osoba přechází
do rozvinutého stadia  HIV infekce - tj. AIDS.

JAKÝM ONEMOCNĚNÍM ČELÍ LIDÉ S AIDS?
Jestliže je někdo diagnostikován jako pacient s AIDS,
stane se tak proto, že má alespoň jedno z přibližně
pětadvaceti AIDS určujících onemocnění.

Nejběžnější AIDS určující onemocnění jsou:

ZÁPAL PLIC – pneumocystová pneumonie vyvo-
laná kvasinkou Pneumocystis jirovecii je nejzá-
važnější plicní infekce. Mezi symptomy patří ex-
trémně zkrácený dech, zvláště při fyzické námaze,
vytrvalý suchý kašel, horečka, průjem a pocit
únavy a slabosti. Jen vyjít pár schodů vás pak
může naprosto vyčerpat. Mezi další příznaky
patří pocit bolesti a stísněnosti na hrudi. Ve
Velké Británii byl tento typ zápalu plic v 90. le-
tech 20. století hlavní příčinou úmrtí HIV pozitiv-
ních lidí. Mohou se vyskytovat i jiné recidivující
plicní záněty virového či bakteriálního původu.
CYTOMEGALOVIRUS, virová infekce, která na-
padá oční sítnici a může vést k rozmazanému vi-
dění nebo i slepotě. Tato infekce může rovněž
vyvolat průjmy, bolesti žaludku, úbytek váhy
a způsobit vznik vředů v ústech nebo hrdle. Virus
může napadnout i buňky mozkové tkáně.
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často objevuje výtok z močové trubice. Časté je
i zhoršení plísňových postižení meziprstních
prostorů dolních končetin a nehtů.

Mezi typické příznaky patří silný bílý mazlavý
povlak na jazyku, který může připomínat
velké množství malých flíčků podobných
vatě a způsobovat v ústech bolest. 

Jestliže těžší forma candidy napadne
jícen (trubici vedoucí z úst do
žaludku), způsobuje pocit bolesti
na hrudi a potíže při polykání.
Tyto příznaky patří již do rozvi-
nutého stádia HIV infekce - AIDS. 

V časné fázi symptomatického
onemocnění se mohou objevit
i různá kožní onemocnění jako
jsou výrůstky kolem konečníku a na
penisu (kondylomata) či bradavičnaté
výrůstky nejčastěji na obličeji (moluska).
Setkáváme se i s větším výskytem oparů - nejen
na rtech, ale i na hýždích či kolem konečníku. Také
pásový opar není v tomto stádiu onemocnění výjimečný.

Průjmová onemocnění jsou někdy obtížně léčitelná
a mohou vést i k hubnutí. Bolesti dolních končetin
jsou častější u kuřáků.
U HIV pozitivních osob, které mají poškození jater -
nejčastěji po prodělané virové žloutence A, B či C -
může dojít k rychlejšímu rozvoji onemocnění.

Lékaři ve Velké Británii jsou také znepokojeni neza-
nedbatelným počtem sebevražd mezi HIV pozitivními
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únavy. Přestože tyto příznaky ukazují právě na
tuberkulózu, může se jednat i o jiná onemocnění.
TOXOPLAZMOVÁ ENCEFALITIDA - nejčastější
oportunní infekce mozku vyvolaná prvokem Toxo-
plasma gondii. Projeví se bolestmi hlavy, poruchami
hybnosti končetin, někdy křečemi či bezvědomím.

MŮŽE SE TĚMTO ONEMOCNĚNÍM 
PŘEDCHÁZET?
Ze statistik vyplývá,že díky účinné antiretrovirové léčbě
se u HIV pacientů, kteří dodržují řádně předepsaný lé-
čebný režim, v současnosti podstatně méně často vysky-
tují  závažné oportunní infekce, které patří do stádia
AIDS. U pacientů s významnou poruchou imunity jsou
podávány ještě další léky, aby se u nich předcházelo
rozvoji některé z oportunních infekcí.

Tato léčba se nazývá profylaxe (zahrnuje kupříkladu
preventivní užívání chemoterapeutik) a používá se
buď u jedinců, jejichž počet CD4 (viz další kapitola)
klesne pod 200 bb/µl - aby neonemocněli oportunní
infekcí, nebo po prodělání oportunní infekce, aby
nedošlo k recidivě onemocnění.

Pokud pacient dobře spolupracuje se svým ošetřujícím
lékařem a řádně užívá předepsané antiretrovirové
a profylaktické léky, může se významně oddálit přechod
HIV infekce do stádia AIDS. Díky této léčbě byl v Británii
zaznamenán dramatický pokles nových případů AIDS.
Podobný trend lze pozorovat i v České republice.

Není tomu tak dávno, kdy počet CD4 rovnající se hod-
notě 200 a menší znamenal téměř stoprocentní jistotu,
že se u člověka rozvine AIDS. Dnes mají lidé, kterým
počet CD4 takto klesl, reálnou naději zůstat zdraví
a vyhnout se oportunním infekcím.
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KAPOSIHO SARKOM, nádor, se vyskytuje zpravidla
na kůži. Způsobuje nachově červené skvrny, které
mohou natékat a být bolestivé. Kaposiho sarkom
také napadá trávicí ústrojí, mízní uzliny a plíce.
Toto onemocnění bylo jednou z hlavních příčin
úmrtí gayů ve světě v 80. letech minulého století.
MYKOBAKTERIÁLNÍ INFEKCE (Mycobacterium
avium intracellulare), infekce, která může
způsobit chudokrevnost, chronický průjem,
úbytek váhy, noční pocení (velmi silné pocení ve
spánku, při němž dochází k promočení ložního
prádla), nechutenství a pocit slabosti.
TUBERKULÓZA, bakteriální infekce, která poško-
zuje  především plíce a mozek. Častým přízna-
kem tuberkulózy je velmi silný kašel, při kterém
nezřídka dochází k vykašlávání krve. Mezi běžné
příznaky této infekce rovněž patří horečka, krátký
dech, úbytek váhy, noční pocení a pocit silné
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CO JE VIROVÁ NÁLOŽ?
Hodnota koncentrace HIV v lidské krvi.

Když říkáme, že se někdo infikoval HIV, neznamená
to, že má v krevním oběhu jen jednu částici nebo
kopii tohoto viru. HIV pozitivní člověk má v krvi
současně stovky, tisíce, milióny nebo dokonce
miliardy samostatných částic (kopií) HIV.

Jakmile se dostane HIV do lidského organizmu, začne
vytvářet kopie sama sebe. Tyto kopie začnou napadat
buňky CD4 a vytvoří si z těchto buněk továrny na
výrobu viru.

Bezprostředně po infikování může být virová nálož
vysoká. Ta se může po čase snížit díky reakci
obranného systému infikovaného jedince.
V dlouhodobé perspektivě a bez léčby může
infikovaný člověk očekávat neustálé zvyšování své
virové nálože.

Cílem léčby je dostat virovou nálož v krvi co nejníže
v co nejkratší době a na nízkých hodnotách ji udržet.
Léčba je úspěšná tehdy, podaří-li se během několika
měsíců snížit virovou nálož v krvi na neměřitelnou
(nezjistitelnou) hodnotu. 

Neznamená to, že by byl virus z těla úplně odstraněn,
pouze nemůže být zjištěn standardní metodou na
měření virové nálože v krvi pacienta. HIV zůstává
v klidové formě např. v buňkách mízních uzlin nebo
střevní sliznice.
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Záležitost ohledně statistických údajů komplikuje situace
ve Spojených státech, kde se HIV pozitivní osoba, jejíž po-
čet CD4 klesne pod 200, automaticky považuje za paci-
enta s AIDS (aniž by se u ní objevila nějaká oportunní,
AIDS určující infekce). V naší zemi se pacientem s AIDS
označuje jedinec, kterému nejen poklesl počet CD4 pod
určitou hranici, ale u kterého bylo rovněž diagnostikováno
alespoň jedno oportunní (AIDS určující) onemocnění.

CO JE POČET CD4?
Hodnota koncentrace buněk CD4 v lidské krvi.

CD4 lymfocyty tvoří skupinu bílých krvinek 
(T lymfocytů), které pomáhají (tzv. helper) ostatním
buňkám podílejícím se na imunitní odpovědi. Pokud
jsou tyto buňky napadeny virem HIV, dojde k jejich
úbytku a snížení funkce, což vede k značnému
snížení odolnosti organizmu. 
Lékaři považují za ideální testovat
krev HIV pozitivních osob každého
čtvrt nebo půl roku právě kvůli
kontrole počtu CD4 a virové
náloži (viz níže). Je totiž celkem
běžné, že obě tyto hodnoty
kolísají. Nejedná se vždy o jev,
kterým je třeba se
znepokojovat.
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MŮŽE POČET CD4 A VIROVÁ NÁLOŽ SIGNALIZO-
VAT, KDY SE U HIV POZITIVNÍHO ROZVINE AIDS?
ANO. Počet CD4 je nejlepším ukazatelem. Vzrůstající
(nebo vysoký či stabilní) počet CD4 naznačuje malé
riziko onemocnění nebo rozvoje AIDS.

Mějme na paměti, že počet CD4 neustále kolísá, a to
i u HIV negativních osob. Proto lékaři zjišťují počet
CD4 v pravidelných intervalech (zpravidla jednou za
čtvrt nebo půl roku), aby získali přehled o dlouhodo-
bějším trendu vývoje počtu CD4 u daného pacienta
a nedělali závěry z jednoho dílčího výsledku.

To samé platí o virové náloži. Někdy může virová nálož
prudce stoupnout, aby se vzápětí vrátila na původní
hodnoty. Při jakémkoliv onemocnění se virová nálož
může zvýšit. Po vyléčení opět zpravidla klesne.
Neexistuje pevná hranice počtu CD4 a hodnoty virové
nálože, kdy bychom mohli s jistotou konstatovat, že se
u pacienta v brzké době rozvine (nebo již propukl) AIDS.

Můžeme tedy říci, že když má HIV pozitivní člověk
vysoký (nebo stoupající) počet CD4 a nízkou virovou
nálož, je pravděpodobné, že riziko rozvoje AIDS je
u něho nízké. Naopak při malém (nebo klesajícím)
počtu CD4 a vysoké virové náloži je toto riziko
poměrně značné.

AIDS však již není nevyhnutelným důsledkem HIV
infekce. Lidé s relativně malým počtem CD4 jsou
v dobré kondici díky novým lékům a léčbě, přičemž
jen o pár let dříve by jejich stav mohl být velmi vážný.
Je třeba mít neustále na paměti, že nejen pečlivě
užívané léky, ale i správná životospráva a dobrá
spolupráce s ošetřujícím lékařem hraje velmi
důležitou úlohu při rozvoji HIV infekce.

KDYŽ JE VIROVÁ NÁLOŽ HIV POZITIVNÍHO
ČLOVĚKA NÍZKÁ, ZNAMENÁ TO, ŽE NEMŮŽE
NA NIKOHO VIR PŘENÉST?
NE. Testuje se pouze virová nálož v krvi. Virová nálož
ve spermatu se netestuje. Nízká nebo nezjistitelná vi-
rová nálož v krvi pouze signalizuje pravděpodobně
nízkou nebo nezjistitelnou virovou nálož ve spermatu. 

Virová nálož spermatu někdy zůstává ještě určitou
dobu vysoká i poté, co krevní virová nálož klesne na
nezjistitelné hodnoty. Rovněž virová nálož spermatu
může stoupnout rychleji než krevní virová nálož.

Bylo prokázáno, že virová nálož v krvi a ve spermatu
jsou dvě na sobě nezávislé hodnoty. Jinými slovy,
nízká virová nálož v krvi neznamená automaticky
nízkou virovou nálož ve spermatu.

I kdyby byly tyto dvě hodnoty svázané jedna s druhou
tak, že by nezjistitelná virová nálož v krvi znamenala
nezjistitelnou virovou nálož ve spermatu, virus by byl
ve spermatu obsažen a soulož bez kondomu by
představovala riziko přenosu HIV.

Je tudíž nezodpovědné a bezohledné při poklesu
virové nálože na nezjistitelné hodnoty přestat
používat kondom a souložit bez ochrany. Jde nejen
o morální ale i legislativní pochybení, HIV pozitivní
osoba je povinna chránit své partnery před nákazou.

Zároveň se hodnota virové nálože může poměrně
rychle měnit. Například se zvýší při nákaze některou
sexuálně přenosnou chorobou (např. kapavkou či
syfilis), ale i nějakou jinou infekcí, např. chřipkou,
nebo v případě, že antiretrovirová léčba (léčba HIV
infekce) přestane účinkovat.
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MOHOU LÉKY PROTI HIV UCHRÁNIT ČLOVĚKA PŘED
AIDS?
ANO. A možná také ne.
Jak již bylo řečeno, je rok co rok stále méně HIV pozitivních
lidí, kteří pravidelně užívají léky a jsou pod kontrolou
odborníků, diagnostikováno jako pacienti s AIDS. To bohužel
platí jen pro země s vyspělým zdravotnickým systémem, kde je
HIV pozitivním osobám zajištěna kvalitní dostupná terapie
(západní Evropa, USA, ČR apod.).

Dnes je již jasné, že tyto léky mohou značně oddálit nástup
chorob spojených s HIV infekcí a AIDS. Je však příliš brzy,
abychom mohli tvrdit, že tyto léky udrží HIV pozitivní v dobré
zdravotní kondici navždy. Antiretrovirové léky mají řadu
vedlejších nežádoucích účinků a stále častěji se setkáváme
s výskytem rezistence (lék přestane být, většinou v důsledku
chybného užívání, účinný).

Naštěstí jsou stále nové a účinnější léky proti HIV a jsou stále
dostupnější pro čím dál více lidí. Čím déle budou lidé s HIV
v dobrém zdravotním stavu, tím větší mají naději, že se dožijí
doby, kdy bude na AIDS vyvinut účinný lék.

JAK LÉKY NA HIV FUNGUJÍ?
ZPOMALUJÍ MNOŽENÍ VIRU.
Zasahují do procesu samotného rozmnožování HIV. Tím se
vyrovnává výhoda viru, kterou má nad imunitním systémem
a dává organizmu šanci s virem lépe bojovat.

Jak se schopnost reprodukce HIV snižuje, snižují se také
škody, které virus způsobil v imunitním systému.  

Výsledkem je, že koncentrace buněk CD4 v krvi stoupá,
zatímco koncentrace viru klesá. Nebo jinak řečeno, POČET
CD4 stoupá a VIROVÁ NÁLOŽ klesá.
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Každý lék na HIV užívaný v kombinované léčbě má za
úkol zasahovat v jiném stádiu života viru. Tím se boj
s virem stává efektivnější a zároveň poskytuje imu-
nitnímu systému maximum prostoru k obraně
organizmu.

NASAZUJE SE KOMBINOVANÁ LÉČBA POUZE
PACIENTŮM S AIDS?
NE. Hlavním důvodem nasazení kombinované léčby je
zabránit HIV, aby se v lidském organizmu dále množil
a tím i příznivě ovlivnit průběh HIV infekce, aby se
dále nerozvíjela až do stádia AIDS. Většinou se lékaři
pro kombinovanou léčbu rozhodnou dle laboratorních
nálezů a klinických problémů pacienta.
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CO JE KOMBINOVANÁ LÉČBA?
V druhé polovině 90. let 20. století začalo být
k dispozici množství nových účinných léků na
HIV. Tento trend pokračuje i nadále. Vědci při-
šli na to, že léky jsou nejúčinnější, když se
jich užívá více najednou.

Pro užívání KOMBINACE dvou nebo tří rozdíl-
ných léků na HIV se používá výraz HAART
(Highly Active Anti-Retroviral Therapy - vy-
soce aktivní antiretrovirová léčba) nebo ně-
kdy ART (Anti-Retroviral Therapy - antiretro-
virová léčba). 
Nověji se užívá označení cART (kombinovaná
antiretrovirová léčba ). Více informací
naleznete v naší publikaci HIV - průvodce
nejen pro gaye. 
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““

““

Začal jsem si všímat změny na mých tvářích. Jakoby se ztrácely
před očima. Můj zdravotní stav se sice zlepšoval, také jsem in-
tenzivněji cvičil, přesto mé nohy a ruce byly stále hubenější.
Museli jsme kombinaci změnit ještě jednou, abychom se s tím
vypořádali.

Onehdy jsem změnil kombinaci, když jsem měnil efavirenz za in-
dinavir. Ale cítil jsem se po něm tak slabý, že jsem ani nemohl
ráno vstát. Musel jsem indinavir vysadit.

Nikdy jsem se u léků nesetkal s vedlejšími účinky, žádné nevol-
nosti ani vyrážky. Kdykoliv mi změnili kombinaci, cítil jsem příval
energie, což je velmi příjemné.

GARRY BROUGH



Nicméně projeví-li se na zdravotním stavu HIV
pozitivního poškození imunitního systému virem
a klesne-li počet CD4 pod 300, může si být jistý, že
mu lékař léčbu nasadí, pokud není nějaký jiný důvod,
proč léčbu zatím odložit (jaterní či ledvinové
onemocnění apod.). 
Je-li počet CD4 pacienta nižší než 200, nasazuje se
mu léčba okamžitě, bez ohledu na to, má-li nějaké
příznaky HIV infekce, či nikoliv.

Při podobném počtu CD4 lékaři zahájí i profylaktickou
léčbu (tj.léčba, které se preventivně nasazuje, aby se
předešlo určitým onemocněním - oportunním
infekcím, které mohou být životohrožující).

JAK DLOUHO TRVÁ, NEŽ POČET CD4 HIV 
POZITIVNÍHO KLESNE POD 200?
Většina HIV pozitivních lidí žije poměrně dlouhou
dobu bez vážnějších zdravotních problémů, aniž by
museli užívat léky proti HIV. Především je ale nutná
pravidelná kontrola celkového stavu a laboratorních
výsledků, aby se zavčas podchytilo období, kdy je již
vhodné antiretrovirovou terapii nasadit.

HIV infikovaní musejí ale také přizpůsobit svůj životní
režim, dodržovat správnou životosprávu, cvičit,
vyvarovat se velkých psychických i fyzických zátěží. 
Po určité době  bude třeba nasadit kombinovanou
léčbu, aby se povzbudil imunitní systém a potlačil HIV.

U osob, u kterých je infekce HIV diagnostikována až
ve stádiu symptomatickém, je nutné nasadit terapii
ihned. Imunitní systém je již značně poškozen,
hodnoty CD4 jsou často extrémně nízké a hrozí
nebezpečí rychlého rozvoje HIV infekce. Téměř třetina
HIV pozitivních lidí ve Velké Británii je diagnostiko-
vána až v pozdějším stádiu HIV infekce. Znamená to,
že byli HIV pozitivní řadu let, aniž by o tom věděli.
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NASADÍ SE PACIENTOVI LÉKY PROTI HIV 
INHED PO DIAGNÓZE HIV+?
OBVYKLE NE. Záleží na tom, kdy byl virem infikován.

Pokud se podaří zachytit HIV infekci ve stádiu primo-
infekce (akutní infekce - krátce po nákaze), nasazuje
se terapie ihned, aby se zabránilo prvotnímu vysokému
namnožení viru. Po určité době je možné terapii ukončit
- pokud je pacient v dobrém zdravotním stavu a má
dobré laboratorní výsledky.
Je-li člověk infikován HIV, jeho virová nálož je
zpravidla velmi vysoká a počet CD4 může začít klesat.
Nicméně poté, co imunitní systém začne s virem
bojovat, se virová nálož rychle opět sníží a počet CD4
se začne vracet k normálu.

V asymptomatické (bezpříznakové) fázi, kdy se HIV
pozitivní  zpravidla těší dobrému zdravotnímu stavu,
má nízkou virovou nálož a počet CD4 je v normálu
nebo jen mírně snížený oproti HIV negativnímu člověku,
se léčba většinou nedoporučuje. 

Jak již bylo řečeno, trvá určitou dobu, než HIV začne
imunitnímu systému působit vážnější problémy, což
se může projevit i závažnějšími zdravotními obtížemi.

KDY SE TEDY HIV POZITIVNÍM NASAZUJE
KOMBINOVANÁ LÉČBA?
Zahájení antiretrovirové terapie závisí na řadě
ukazatelů. Obvykle se terapie zahajuje, když počet
CD4 klesne pod 300, významně stoupá virová nálož,
nebo se objeví závažnější zdravotní problémy.

Není to však striktní předpis, který by se za každých
okolností musel dodržet. Jestliže HIV pozitivnímu počet
CD4 klesl pod 300, ale jinak je v dobré zdravotní kon-
dici, může se lékař rozhodnout léčbu zatím nezahájit.
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Dobrá zpráva je, že tyto nežádoucí účinky po několika
týdnech užívání kombinované léčby postupně zmizí.
Jestliže problémy přetrvávají, je nutné kombinaci léků změnit
(nahradit určitý lék jiným, který bude pacient lépe snášet).

Z dlouhodobějšího hlediska se mohou objevit další vedlej-
ší účinky kombinované léčby (resp. léků, které pacient
v rámci kombinované léčby užívá), mezi než zejména patří:

POŠKOZENÍ JATER - játra jsou mimo jiné zodpovědná
za zpracování léků. Některé antiretrovirové léky mo-
hou způsobit poškození jater. Selhání jater, především
u těch, kteří prodělali virovou hepatitidu B a C, patří
mezi časté příčiny úmrtí dlouhodobě HIV pozitivních.

ANÉMIE (CHUDOKREVNOST) - některé antiretrovirové
léky ničí buňky, které vyrábějí červené krvinky, což
může vést k chudokrevnosti (stav, kdy je v krevním
oběhu nedostatek červených krvinek). Protože právě
červené krvinky okysličují svalstvo a ostatní tkáně lid-
ského těla, může anémie způsobovat únavu a slabost.

LIPODYSTROFIE - některé léky proti HIV mohou způsobo-
vat přemisťování tuku v těle. Například úbytek tuku v obli-
čeji, což vede k typickému jevu propadlých tváří a vystoup-
lých lícních kostí; ztráta objemu paží, dolních končetin
a hýždí. Naopak nahromadění tuku v podobě hrbu mezi
rameny a v oblasti šíje a jakoby nabubřelé opuchlé břicho.
Lipodystrofii může způsobit i samotný virus HIV.
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CO OBNÁŠÍ KOMBINOVANÁ LÉČBA?
Pravidelné užívání léků (s přestávkami do konce
života). Frekvence a počet zaleží na stavu pacienta
a druhu léčby. Mohou to být dvě, tři tablety denně,
výjimečně třeba i šest a více.

Většina HIV pozitivních si na tuto denní rutinu již
zvykla a nemá s ní větší problémy. I ostatní si však
musí uvědomit, že nezbývá, než se tomuto režimu
přizpůsobit a přijmout ho za vlastní.

JE DŮLEŽITÉ PŘESNĚ DODRŽOVAT LÉČBU?
ANO. Kombinovaná léčba je nejúčinnější, když se bere
v předepsaný čas a předepsaným způsobem. Tzn. každý
den ve stejnou dobu, nalačno nebo po jídle apod.

Je totiž důležité udržet hladinu léků v krvi na takové
výši, aby byl virus neustále pod kontrolou a virová
nálož na úrovni nezjistitelnosti (velmi malé množství
viru volně se pohybující v krevním oběhu). Při nedo-
držování léčebného režimu přestane lék účinkovat,
virus si na něj „zvykl“ - vznikla rezistence, virus se
opět začne množit.

Nicméně HIV může také „nečinně odpočívat“ uvnitř
buněk CD4, v buňkách mízních uzlin, v buňkách
střevní sliznice apod. a čekat na svou příležitost se
opět zaktivovat. Na tyto latentní formy viru neexistuje
dosud žádný účinný lék.

JAKÉ JSOU VEDLEJŠÍ ÚČINKY KOMBINOVANÉ
LÉČBY?
NENÍ JICH MÁLO A JSOU RŮZNÉ.
Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou nevolnost, bolest
hlavy, únava, závrať a průjem.
Špatnou zprávou je, že se na začátku kombinované
léčby s těmito nežádoucími účinky (jedním či více)
setká téměř každý. Závažný může být i výskyt vyrážky
při zahájení terapie. Je třeba zavčas navštívit lékaře.
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NEUROPATIE - nervové poškození může být způsobeno
samotným virem, ale i léky proti HIV. Toto poškození po-
stihuje zejména ruce a chodidla a způsobuje necitlivost,
brnění a někdy dokonce prudké bolesti. Nervové poško-
zení v oblasti penisu a třísel může rovněž vést k znecitli-
vění, potlačení sexuálního vnímání a k impotenci.

ZTRÁTA CHUTI NA SEX (ztráta sexuální apetence) - po
určité době od nasazení kombinované léčby si mnoho
HIV pozitivních stěžuje na úbytek chuti k sexu.

MOHOU LÉKY PŘESTAT FUNGOVAT?
ANO. Časem si HIV může vytvořit rezistenci k lékům,
které se používají v kombinované léčbě. Znamená to,
že virus již není léky nijak ovlivňován a může se
v těle bez problémů rozmnožovat.

Nicméně se jedná o problém, který se dá snadno
rozpoznat, a kvůli kterému lékaři testují krev HIV
pozitivních v pravidelných intervalech. Jakmile lékař
zjistí, že se stal virus vůči některému léku odolný,
nahradí ho jiným, který nefungující lék zastoupí.
Možnosti kombinace antiretrovirových léků nejsou
nevyčerpatelné. Je proto nutná úzká spolupráce HIV
pozitivního se svým lékařem.

Abychom zabránili vzniku rezistence je nutné užívat
předepsané léky pravidelně a v dávkách, které lékař
určí. Pokud si lék sami vysadíte z nejrůznějších
důvodů, informujte svého lékaře zavčas. Zabráníte
tak řadě komplikací, které mohou Váš zdravotní stav
významně ohrozit.
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GARRY BROUGH
věk: 36 let
HIV pozitivní od roku 1991
AIDS diagnostikován v roce 1994

Asi tři a půl roku poté, co jsem byl diagnostikován
jako HIV pozitivní, jsem měl dva týdny onemocnění
připomínající chřipku. Na hrudi se mi objevilo něco
jako modřina. Během deseti dnů jsem shodil přes dva-
náct kilo, byl jsem připoután na lůžko, potil jsem se
a ta modřina nemizela. Vylekal jsem se, že by to mohl
být Kaposiho sarkom. Navštívil jsem svého lékaře a vy-
jádřil jsem své obavy. „Ano, vypadá to jako Kaposiho
sarkom,“ řekl lékař. A to byla má diagnóza - AIDS. To
bylo v době, kdy jsem měl organismus od shora dolů
napadený kvasinkami (kandidou) a počet CD4 jsem
měl pod 200.

Na žebrech se mi objevily další léze a rozšířily se i do
obličeje a do úst. V tu dobu jsem začal s radioterapií.
Byla to hrůza. Celý vnitřek úst se mi sloupal. Nemohl
jsem jíst. Bylo mi zle.

Když jsem o šest měsíců později seděl v kině, pocítil
jsem tak prudkou bolest, jako by mi někdo rozmáčkl
jednu plíci. Nemohl jsem skoro dýchat.
Ukázalo se, že se Kaposiho sarkom rozšířil na plíce
a způsobil krvácení do plic.

Začal jsem chodit na chemoterapii, která byla v tu
chvíli mou jedinou šancí. V tu dobu neexistovala ani
účinná kombinovaná léčba.

Na chemoterapie jsem docházel všehovšudy dva a půl
roku. Také jsem byl kvůli nim několikrát hospitalizován.
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Pak ale přišla rána. Lékaři mi diagnostikovali Kaposiho
sarkom a mé naděje se zhroutily jako domeček z ka-
ret. Bylo to mnohem, mnohem horší, než když mi sdě-
lili, že jsem HIV pozitivní. Tak usilovně, jak jsem se
snažil si nepřipouštět, že HIV rovná se smrt, tak se
stejnou silou na mě udeřil fakt, že mi bylo diagnosti-
kováno onemocnění, které znamenalo AIDS. V tu chvíli
jsem si myslel, že je konec.

Bylo to velmi těžké, ale v nemocnici jsem se s pomocí
odborníků sebral a začal jsem mít opět chuť žít.
Zavolal jsem si do nemocnice svou rodinu a vše jí řekl.
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Po třech hospitalizacích jsem se rozhodl přestat pracovat,
protože pracovní stres můj zdravotní stav ještě zhoršoval.

V květnu 1997 jsem zahájil kombinovanou léčbu.
Během měsíce jsem měl neměřitelné hodnoty virové
nálože, ale počet CD4 jen deset. Posléze jsem one-
mocněl zápalem plic.

Kvůli léčbě zápalu plic mi museli přerušit chemoterapii,
kvůli čemuž se mi vrátil Kaposiho sarkom ještě v agre-
sivnější formě a objevily se mi léze na obličeji a po 
celém těle.

Bylo to jako na kolotoči. Byl jsem alergický na Septrin,
lék na zápal plic, takže mi museli dát jiné léky, které
nakonec zabraly. Mezitím jsem ale byl připojený na
kyslík, protože jsem nemohl sám dýchat. V tu chvíli mi
lékaři nedávali moc nadějí. Nicméně v dubnu 1998
jsem měl Kaposiho sarkom téměř vyléčen a na chemo-
terapie jsem již nemusel chodit.

Musím to zaklepat, ale od té doby mi nic nebylo. Léze
zmizely. Měl jsem akorát na několika místech po těle
zbarvené fleky, které vypadaly jako světlejší mateřská
znaménka.

Přestože mám dnes počet CD4 vyšší než 600, byl jsem
jednou diagnostikován jako pacient s AIDS a z této di-
agnózy již není návratu.

Největším nepřítelem je strach. Nebylo jednoduché žít
s HIV, ale v hloubi duše jsem doufal, že infekce ne-
bude postupovat a že budu v pohodě. Soustředil jsem
se na to, abych žil zdravě, a byl jsem přesvědčen, 
že všechno bude fajn.
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Začal jsem brát léky, ale bylo mi po nich hrozně zle.
Všude jsem cítil neustálé svrbění. Bylo to k zešílení.
Začal jsem mít těžké deprese a přemýšlel jsem do-
konce o sebevraždě.

Lékaři mi léky vysadili. Začal jsem se cítit lépe. Od té
doby jsem žádné léky neužíval, protože se bojím ved-
lejších příznaků.

Nicméně jsem čtyři roky, kdykoliv jsem měl zápal plic,
užíval bez vážnějších problémů Septrin.

Sezení ve skupině a otevřená diskuze na téma HIV mi
velmi pomohly. Můj přítel, který je HIV negativní, je
pro mě také velkou oporou.
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Poslední dva roky jsem se snažil připravit na návrat do
práce. Už jsem toho ale zanechal, protože mám strach,
že všechen ten pracovní stres by opět zapříčinil, že
bych onemocněl.

I když se cítím zdráv a fit, mám obavy, že můj imunitní
systém ještě není připraven zvládnout pracovní vytížení.

MOHAMED
věk: 27
HIV pozitivní od roku 1998

Přijel jsem do Londýna v roce 1998 poté, když v mém
rodném Somálsku vypukla občanská válka. Krátce na
to u mě propukla malárie a byl jsem přijat do nemoc-
nice. Lékaři mi sdělili, že musí udělat několik testů,
a vyžádali si povolení, aby mi mohli udělat test na HIV.
Nevěděl jsem, co je HIV. Věděl jsem, co je AIDS, ale
neuvědomoval jsem si spojitost mezi HIV a AIDS.
S testem na HIV jsem souhlasil.

O dva dny později mi lékaři sdělili výsledky testů. Testy
nejenže potvrdily malárii, ale také ukázaly, že jsem HIV
pozitivní. Zeptal jsem se, co to znamená. Poté, co mi
to vysvětlili, jsem zoufale vykřikl.

Řekli mi, že bych měl okamžitě začít brát léky proti
HIV. Neměl jsem sex od roku 1991, takže jsem musel
být minimálně už sedm let HIV pozitivní. Následkem
toho můj počet CD4 byl pod 200 a virová nálož velmi
vysoká.
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WARREN SCOTT
věk: 38
HIV pozitivní od roku 1984

Diagnostikován jako HIV pozitivní jsem byl v roce 1984,
i když si myslím, že jsem v tu dobu mohl být už dva, 
tři roky HIV pozitivní. Byl jsem bez jakýchkoliv problémů.
Až jednou, pár let po sdělení diagnózy, jsem měl
vážné zdravotní problémy. Tehdy jsem myslel, že umřu.

Během uplynulých 20 let jsem pohřbil dva partnery
a ztratil jsem kvůli AIDS spoustu přátel. Já jsem však
neměl žádné příznaky pokročilé HIV infekce a ani jed-
nou za dobu těchto 20 let jsem nebral žádné léky. Můj
počet CD4 byl stále kolem 650 a virová nálož na nezji-
stitelných hodnotách.

Funguji teď jako pokusný králík. Jsem součástí malé
skupiny, kterou vědci studují, aby zjistili, proč nemáme
žádné problémy spojené s HIV.

Jako osmnáctiletému mi předpovídali, že se nedožiji
třicítky, a teď mi už táhne na čtyřicet.

RAJ
věk: 35
HIV pozitivní od roku 1999

Před čtyřmi lety jsem byl diagnostikován jako HIV pozi-
tivní. Byli jsme čtyři kamarádi. Všichni mladí indičtí
gayové. Že jsme HIV pozitivní, jsme zjistili přibližně ve
stejnou dobu.
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Ztratil jsem také všechen tuk na nohách, mám je teď
strašně žilnaté. Když vidíš starší HIV pozitivní muže
v naší komunitě, mají horní polovinu těla mnohem
mohutnější než zadek a nohy. Připomínají mi holuby.
Může za to přemísťování tuku v těle. A tebe nutně na-
padne: budu takhle vypadat i já?

Na HIV je nejhorší sociální aspekt - jestli a kdy to říct dru-
hým lidem. Když si vyjdu ven, držím se stranou ostatních
lidí, protože si říkám, že jsou všichni negativní. Kdybys
chtěl někomu říct, že jsi HIV pozitivní, kdy mu to máš říct?

Když jsme se do sebe s mým posledním přítelem zami-
lovali, věděl jsem, že když mu řeknu, že jsem HIV pozi-
tivní, tak ho vylekám a možná i ztratím. Chtěl jsem
počkat, dokud jsem si nebyl jistý, že mě miluje natolik,
že by mě tak snadno neopustil. Dokud mě dobře ne-
pozná, nebude vědět, co by ztratil, kdyby mě opustil.
Když mě ale pozná, bude moci fakt, že jsem HIV pozi-
tivní, vyvážit něčím jiným. Bude mít co zvažovat.

Patřím k HIV pozitivním, kteří na budoucnost hledí
optimisticky. Znám lidi, kteří svůj osud nezvládají
a propadají těžkým depresím.

Když mi sdělili mou diagnózu, začal jsem pár dní na 
to chodit do skupiny HIV pozitivních. Hrozně mi to po-
mohlo. Dozvěděl jsem se spoustu užitečných infor-
mací. Nejlepším způsobem, jak se s HIV vyrovnat, 
je mluvit s ostatními lidmi.

Všechno je pro mě pořád relativně nové. Pozitivní lidé
mohou žít šťastný život i přes problémy, které tato in-
fekce přináší. Člověk se jí ale nesmí odevzdat a rezig-
novat. Není to procházka růžovou zahradou.
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V naší komunitě je hodně lidí, kteří si myslí, že se HIV
a AIDS asijských gayů netýká. Ale to není samozřejmě
pravda. Já a tři mí přátelé jsme každý víkend chodili
tancovat, brali jsme extázi a měli nechráněný sex.
Pozitivní výsledek testu nebyl tedy žádným překvape-
ním. V době, kdy mi byl sdělen výsledek testu, jsem
mohl být tak půl roku pozitivní. Tehdy jsem totiž měl
skoro všechny příznaky primoinfekce - chřipkové stavy,
pocit slabosti, horečka, průjmy, potíže s dýcháním.

Nevím, jestli to mělo nějakou spojitost, ale má stolice
velmi silně zapáchala. Tak silný zápach jsem ze sebe
předtím necítil. Vylekalo mě to a začal jsem tušit, že
se něco děje.

Všem čtyřem nám okamžitě nasadili léčbu. Já jsem 
se mohl rozhodnout, zda léčbu zahájím či nikoliv, díky
hraničním hodnotám ukazatelů rozhodujících o nasa-
zení léčby. S léčbou jsem souhlasil, protože jsem si mys-
lel, že tak budu moci chodit stále ven a užívat drogy.

Má virová nálož okamžitě prudce klesla. Věděl jsem,
že se musím šetřit a být na sebe opatrný. To jsem však
vůbec nedodržoval.

Mé tváře se díky lékům začaly propadat. Z toho jsem
byl opravdu nešťastný, moc mi totiž záleží na mém ze-
vnějšku. Cítil jsem se hrozně. Připadá ti, že celý svět
ví, že máš AIDS.

Existuje léčba, při které ti propadlá místa na obličeji
zaplní kolagenem. Máto dva háčky. Jednak je o tento
zákrok velký zájem a navíc pro zákrok musíš mít tváře
vyhublé opravu hodně.
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WILIAM
věk: 33
HIV pozitivní od roku 2001

V roce 2000 jsem přiletěl z Brazílie do Londýna. Bylo
velmi chladné počasí. Bylo mi zle, a tak jsem odjel
zpátky domů. Po příjezdu jsem si, jako každý rok, 
nechal udělat test na HIV.

Bylo to v lednu 2001. Tentokrát mi test vyšel pozi-
tivně. Jelikož jsem měl na konci roku 1999 výsledek
negativní, musel jsem se nakazit někdy během roku
2000.

Počet CD4 jsem měl 58 a virovou nálož 280 000,
takže mi brazilští lékaři nasadili léčbu okamžitě.
Kombinace léků mi však nedělala dobře. Trpěl jsem
nevolnostmi a měl jsem noční můry.

Když jsem se vrátil do Londýna, dostal jsem jinou
kombinaci léčiv. Od té doby jsem nepociťoval vedlejší
účinky léků jako předtím. Nicméně jsem se velmi
snadno unavil a bál jsem se, že by mě neunesly vlastní
nohy, jak jsem byl slabý.

Počet CD4 mám nyní 280 a virovou nálož 50 000 -
obojí se vyvíjí správným směrem. Až dosud jsem neměl
žádné AIDS určující onemocnění, ale chytil jsem herpes.

Dozvědět se, že jsem HIV pozitivní, byl šok. Snažil jsem
se na to nemyslet a nenechat na sobě znát žádné sta-
rosti.

47

““
““



WILLIAM McGARVIE
věk: 43
HIV pozitivní od roku 1984

Oficiálně diagnostikován jako HIV pozitivní jsem byl
v roce 1984. Podle mě jsem se však infikoval o dva
roky dříve - tedy před více než dvaceti lety. Tehdy mi
lékaři předpovídali rok dva života.

Jak šel čas, ztrácel jsem své HIV pozitivní přátele 
a kamarády. To na tom bylo to nejhorší.

Jeden čas jsem cítil pocit viny, že já stále žiji a mí 
kamarádi odcházejí jeden za druhým. Nejvíce se mi
stýská po přátelích, s kterými jsem se seznámil, když
mi bylo kolem dvaceti.

Být HIV pozitivní není snadné. Můj život mi připadá
jak jízda na horské dráze. Vyšplháš se s námahou 
nahoru a pak sjedeš dolů obrovskou rychlostí. Musíš
se s tím poprat, jak nejlépe umíš.

Neměl jsem žádné problémy, které mají lidé s AIDS,
Kaposiho sarkom, plicní infekce apod. Protože jsem
však HIV pozitivní již dlouho, nemám žádný testosteron
a musím chodit každých pět měsíců na testosteronové
injekce. Štítná žláza by měla tento hormon produkovat,
ale u mě to tak nefunguje. Můj organismus neabsor-
buje vápník tak, jak má, a jeho nedostatek mi způso-
buje nemalé problémy.

Někdy mám úporné bolesti hlavy, jindy se mi zase zdá,
že se udály věci, které se nikdy nestaly.
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MARTIN MAREŠ
věk: 35
HIV pozitivní od roku 2002

Můj bratr se dozvěděl, že je HIV pozitivní, o něco dříve
než já - na jaře 2002. Do té doby mě nenapadlo, 
že by mohlo být něco v nepořádku, na drogách jsem
se cítil super. Oba jsme si píchali pervitin a půjčovali 
si jehly a stříkačky. Když bratrovi oznámili, že je HIV
pozitivní, byl jsem si celkem jistý, že jsem se musel
rovněž nakazit. Výsledek testu mou obavu potvrdil.

Myslím si, že jsem byl pozitivní přibližně od roku 1999,
tedy od chvíle, kdy jsme si s bratrem začali píchat drogy.
Předtím jsem sice vedl promiskuitní život a jeden čas se
dokonce spolu s bratrem živil jako prostitut v Německu,
ale na testy jsem chodil pravidelně každý rok. Bohužel
mi nezjistili jen HIV, ale i žloutenku typu B a C. V době,
kdy mě diagnostikovali jako HIV pozitivního, jsem měl 
virovou nálož 2 000 000 a počet CD4 78.

Díky drogám jsem to nijak zvlášť neprožíval. Léky, které
mi lékaři okamžitě nasadili, jsem užíval dost nepravidelně.
Pak se ale stalo něco, co naprosto změnilo můj život.

Bratrovi zjistili rakovinu plic a krátce nato zemřel. To mě 
donutilo změnit své hodnoty a životní styl. Nastoupil jsem
tříměsíční protidrogovou léčbu v Bohnicích a začal pravi-
delně užívat léky na HIV infekci. Zpočátku užívání léků mi
bylo často zle - zvracel jsem, silně jsem se potil, cítil se slabý 
a trpěl nesnesitelným svěděním pokožky po celém těle.

Protidrogovou léčbu jsem však zdárně dokončil a již
čtvrtý rok drogy neberu. Vedlejší účinky léků ustaly,
v současné době mám virovou nálož na nule a počet
CD4 má vzrůstající tendenci.

““
““

AIDS
DŮLEŽITÉ KONTAKTY



Infekční klinika FN
Dr. Beneše 13 
305 99 Plzeň
tel.: 377 402 264

Infekční odd. Masarykovy nemocnice
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 112 609

Infekční klinika FN 
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 220, 495 832 212

Infekční klinika FN Bohunice
Jihlavská 20
639 00 Brno
tel.: 547 192 276

Sexuologický ústav Praha:

Apolinářská 4 
128 00 Praha 2
tel.: 224 968 248 (MUDr. Ivo Procházka, CSc.)
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Celorepublikové centrum 
pro lidi žijící s HIV nebo AIDS:

Česká společnost AIDS pomoc, o.s. - Dům světla
Malého 3
186 21 Praha 8 - Karlín
tel.: 224 814 284
www.aids-pomoc.cz
Bezplatná telefonílinka AIDS pomoci 
(0 - 24 hod. denně)

800 800 980

Linku provozuje Česká společnost AIDS pomoc, o.s.

AIDS centra v České republice:

FN Bulovka
Budínova 2 
180 81 Praha 8
tel.: 266 082 629

Infekční odd. Nemocnice 
B. Němcové 54 
370 01 České Budějovice
tel.: 387 874 600

Infekční klinika FNsP
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel.: 597 374 253
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