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Prečo dnes znovu hovoriť o HIV?

p Pôvodca stále nevyliečiteľného ochorenia
p Zanedbaná osveta, edukácia, prevencia
p Klamlivé presvedčenie o tom, že v mojom

okolí sa nikto nakazený nevyskytuje
p „Boom“ sexuálnej voľnosti a všehochuti
pNeochota používať kondóm
p Rola alkoholu a drog v procese šírenia
pNevedomosť o post-expozičnej profylaxii
p Stigmatizácia infikovaných



Čo je HIV?

Human
Prítomný iba v ľudskej populácii
Infekcia šírená medzi ľuďmi
Preventabilná nákaza

Immunodeficiency
Chýbajúca schopnosť organizmu bojovať proti infekciám

Virus
Druh nebunkovej formy života
Žije a reprodukuje sa iba v živých bunkách organizmov



AIDS

Acquired - získaný, nededičný

Immuno - súbor buniek, tkanív, orgánov tela, ktorý
chráni organizmus pred infekciami a nádorovými
ochoreniami

Deficiency - chýbanie, nedostatočnosť

Syndrome - symptómy, ochorenie

Posledné štádium ochorenia, nie ekvivalent HIV!!!



Prečo ide o nevyliečiteľnú
infekciu?

pVeľká antigénna variabilita vírusu

pVírus poškodzuje CD4+ (pomocné) T-lymfocyty
a makrofágy, a teda

p vírus napáda imunitný systém (oportúnne
infekcie, malignity, autoimunitné ochorenia...) a CNS
(mikroglia, HIV encefalopatia)



HIV sa nachádza v telesných
tekutinách

p Sekréty pohlavných žliaz = pohlavný styk

pVertikálny prenos (z matky na plod/novorodenca)

p Krv a krvné deriváty
pV našich podmienkach sa najčastejšie prenáša

sexom (orálnym, análnym, vaginálnym),
zriedkavo inou cestou, napr. zdieľanými
ihlami narkomanov, piercingom, tetovaním



Ako sa HIV neprenáša?

§ Slzy

§ Sliny

§ Pot

§ Moč

Infekcia sa nešíri objatím, bozkom, podaním ruky,
použitím rovnakého taniera, pohára, príboru...



Diagnostické okno

p Trvá 6 týždňov až 3 mesiace, kým sú v krvi
detekovateľné anti-HIV protilátky

p Prítomnosť protilátok proti HIV v krvi človeka sú
podmienkou pre diagnózu HIV infekcie

p Ak je test zrealizovaný v čase diagnostického okna (6
týždňov až 3 mesiace od vstupu vírusu do tela), osoba
môže byť HIV pozitívna napriek tomu, že test ukáže
negatívny výsledok



Štádiá infekcie

p Primoinfekcia – 2 – 4 týždne po nákaze (flu-like syndróm
– únava, horúčka, potenie sa najmä v noci, nechutenstvo,
bolesť svalov, kĺbov, exantém na koži, hnačky, lymfadenopatia...
alebo ŽIADNE významné PRÍZNAKY!!! – nakazená osoba sa
môže roky cítiť veľmi dobre)

p Bezpríznakové štádium – lymfadenopatia? alebo žiadne
príznaky rok a pol až 15 rokov

p Skoré symptomatické štádium (herpes, kandidóza,
seboroická dermatitída...)

p Neskoré symptomatické štádium (pneumocystová
pneumónia, mykobakteriózy, CMV, nádory, demencia,
depresia...)



Prečo nám počet HIV
pozitívnych osôb neklesá?
§ Ročne na Slovensku pribudne asi 80 nových prípadov

(z toho 20 – 25 % tvoria cudzinci na Slovensku)
§ 60 – 70 % homosexuálov, 20 % heterosexuálov, 1 % zdieľané

ihly narkomanov
§ Alkohol a drogy zohrávajú pri nákaze veľkú rolu!
§ Sexuálna výchova, nízky vek, málo skúseností
§ Striedanie sexuálnych partnerov, nevera, sex. závislosť
§ Stigma a diskriminácia (strach dať sa otestovať, sex s cudzincami

kvôli inej sexualite)

§ Sex bez záväzku
§ Muži majúci sex s mužmi
§ Osobnostná nezrelosť, zraniteľné skupiny obyvateľstva



STD a HIV

§ Osoby so sexuálne prenosnou infekciou (STD) v
anamnéze sú náchylnejšie na nakazenie sa HIV:

p Pretože sa im zvyšuje počet vstupných brán k
slizničným makrofágom cez porušenú kožu a
sliznicu konkrétnym patogénom (najmä v
oblasti genitálií

p Zároveň sa osoba môže nakaziť naraz
niekoľkými pohlavne prenosnými patogénmi



Všetky STD sú preventabilné

Väčšina
(okrem HBV a následkov HR-HPV)

je úspešne LIEČITEĽNÁ,
ALE

HIV/AIDS NIE JE vyliečiteľné!!!



Liečba

§ Bez liečby hrozí smrť do 10 rokov od infikovania sa a
do 2 rokov od prechodu infekcie do štádia AIDS

§ Dnes známych niekoľko desiatok typov antivirotík
§ Vysoko účinná kombinácia antivirotík (inhibítory

reverznej transkriptázy a integrázy)
p V pravidelných intervaloch je monitorovaný:

n počet CD4+ lymfocytov
n množstvo cirkulujúceho vírusu v plazme – tzv. viral

load (vírusová záťaž)
n výskyt oportunistických infekcií a nádorov
n vedľajšie príhody počas liečby (monitorovanie hladín

lipidov, renálnych funkcií, neurokognitívnych funkcií a pod.)



Limitácie liečby

p Nežiaduce účinky liečby
p Rezistencia HIV vírusu proti antivirotikám
p Adherencia pacienta k liečbe
p Nežiaduce účinky liečby:
n Porucha metabolizmu lipidov (hyperlipoproteinémia

s vysokými hladinami cholesterolu a LDL, obezita)
n Kardiovaskulárne príhody
n Metabolický syndróm a diabetes mellitus 2. typu
n Neurologické a psychiatrické komplikácie
n Poruchy obličiek a kostného metabolizmu



Prevencia

p Rozprávať sa s partnerom na tému STD vrátane HIV
p Budovať vzťahy založené na vzájomnej dôvere a

láske
p Minimalizovať počet sexuálnych partnerov (ideálne

na počet 1)
p Vyhnúť sa slepej dôvere, radšej použiť kondóm a pri

vstupe do vážneho vzťahu absolvovať testy oboma
partnermi

p Je PrEP naozaj riešenie?



Prvá pomoc

p Post-expozičná profylaxia
n Liečba musí byť zahájená do 48 hodín od rizikového

kontaktu!!!
n O post-expozičnú profylaxiu môže po rizikovom sexuálnom

kontakte osoba čo najskôr požiadať na infektologickej
klinike v Bratislave, Nitre, B. Bystrici, v Martine a v
Košiciach.

n https://walki.sk/hiv-aids/
n Viac informácií - kolónka NRC pre HIV/AIDS - Dokumenty

pre pacientov: Informácia a poučenie pre pacienta...



Priestor na otázky

Sex bez bariérovej ochrany?
§ Prečo nie? Mne kondóm prekáža.
ü Tvoja sloboda nie je bezhraničná svojvôľa ani naivita.

§ Viem, kedy mám vytiahnuť!
§ Veď neurobil sa do mňa!
ü HIV sa neprenáša len ejakulátom, ale aj inými pohlavnými sekrétmi.
§ Aktuálne sa nechcem viazať.
ü I kamarát s výhodami nie je overený kontakt, nemusí ti byť verný a sex

bez citu neexistuje, možno sa len snažíš odpojiť sa od emócií.
§ Povedal/a mi, že je zdravý/á a nevyzeral/a zle.
ü HIV pozitívna osoba nemusí vyzerať ako chorá ani sa cítiť zle.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


