VYBRANÉ INFEKCE
U UŽIVATELŮ DROG
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Hepatitida A
Výskyt loutenky ve svìtì
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.
IKEM Praha, klinika hepatogastroenterologie

Úvod
Hepatitida A je infekční zánětlivé onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A (HAV). Často se jí říká též infekční žloutenka nebo nemoc špinavých rukou. Celosvětově je
popisováno ročně okolo 1,4 milionu lidí inﬁkovaných hepatitidou A. Infekce je častá v zemích s nízkým hygienickým
standardem a nedostatečnými zdroji bezpečně upravené
pitné vody. V rozvojových zemích většina dětí prodělá hepatitidu A do svých 10 let a jsou již pak imunní.

Infekce se šíří požitím vody nebo potravin,
které jsou kontaminovány stolicí člověka
s hepatitidou A – tzv. oro-fekální cestou.
Hepatitida A však může být přenesena
i cestou krevní.
Onemocnění velmi
často probíhá
bezpříznakově.

Klinický obraz onemocnění
Mnoho inﬁkovaných pacientů nemá žádné příznaky onemocnění, nebo jsou příznaky pouze minimální, zejména
v dětském věku. Doba mezi nákazou a onemocněním je obvykle 2–6 týdnů. Pokud se příznaky vyskytnou, trvají až
8 týdnů a typicky se jedná o nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, žloutenku, teplotu a bolest břicha. Neobjeví-li
se zežloutnutí, příznaky mohou připomínat chřipku. Velmi
vzácně může být hepatitida A komplikována akutním selháním jater.

Diagnostika
Diagnóza se stanoví na
základě klinických příznaků
z krve, jsou vyšší jaterní testy a hodnota bilirubinu. Dia-
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1,4 mil. hepatitida A
343 mil. hepatitida B
170 mil. hepatitida C

gnózu potvrdí pozitivita protilátek (anti-HAV IgM v akutní fázi, anti HAV IgG).

Léčba
Ani v současnosti není k dispozici speciﬁcká léčba hepatitidy A. Doporučuje se tělesný klid a šetřící dieta s omezením tuku. Podpůrnou léčbou, např. podáváním infuzí, léčíme příznaky, jako jsou zvracení a průjem. Infekce obvykle
odezní bez jakýchkoliv následků. Pokud infekci překonáme,
jsme proti hepatitidě A imunní po zbytek života.

Nejlepší způsob, jak
předejít infekci virem
hepatitidy A, je očkování.

Prevence
Aplikuje se jedna dávka očkovací látky, očkování chrání
dlouhodobě, posilovací dávku je doporučeno aplikovat nejlépe za 6–12 měsíců od dávky první. Očkování je doporučeno osobám se zvýšeným rizikem nákazy, například cestovatelům do oblastí s vysokým výskytem hepatitidy A. Doporučuje se také osobám, které nitrožilně užívají drogy. Samozřejmým způsobem prevence jsou hygienická opatření: pravidelné mytí rukou a správné tepelné zpracování potravin.

Hepatitida A, B

Hepatitida B
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.
IKEM Praha, klinika hepatogastroenterologie

Úvod

Klinický obraz onemocnění

Hepatitida B je infekční zánět jater vyvolaný virem hepatitidy B (HBV), dříve se často označovala jako „sérová žloutenka“. Jedná se celosvětově o onemocnění časté, ve světě
žije asi 343 milionů lidí s infekcí HBV, nejvyšší výskyt je v oblastech subsaharské Afriky a jihovýchodní Asie. Česká republika patří mezi státy s nízkým výskytem hepatitidy B.
Podle posledních sérologických přehledů z roku 2001 je
HBV chronicky inﬁkováno 0,56 % našich občanů. Ročně je
v ČR v posledních letech hlášeno méně než 100 případů
akutní virové hepatitidy B.

Příznaky akutní infekce mohou připomínat jiná virová
onemocnění: nemocný trpí nechutenstvím, nevolností, může zvracet, mít teplotu, bolesti kloubů, vyrážku. Následně se
objeví zežloutnutí. Infekce však může probíhat s minimem
příznaků a bez žloutenky, zejména v dětském věku. Chronická infekce pak může mít rovněž zcela bezpříznakový průběh až do fáze pokročilého jaterního onemocnění. Celosvětově je hepatitida B vedoucí příčinou úmrtí na jaterní onemocnění, chronické selhání jater a zhoubný nádor jater
vzhledem k vysokému počtu inﬁkovaných osob v oblastech
jihovýchodní Asie a subsaharské Afriky. Jaterní cirhóza či
karcinom jater se vyvinou u neléčené infekce HBV po desetiletích trvání choroby.

Přenos
Přenos infekce je možný krví, pohlavním
stykem a z matky na dítě při porodu.

V dřívějších dobách byl možný přenos krevní transfuzí, lékařskými nástroji, které nebyly na jedno použití a nebyly dostatečně sterilizované, v riziku byli pacienti podstupující pravidelnou hemodialýzu. Přenos infekce je možný rovněž prováděním tetování v amatérských podmínkách a při akupunktuře, pokud nejsou zachovány aseptické podmínky.
V západních zemích jsou nejčastějšími příčinami infekce
HBV nitrožilní užívání drog a rizikový pohlavní styk. Hepatitida B se nepřenáší podáním ruky, používáním stejného nádobí, líbáním, objetím, kašlem ani kýchnutím.

Do chronického stadia přejde méně než 5 % případů
akutní hepatitidy B u zdravých dospělých pacientů. Pacienti
s poruchou imunity (imunokompromitovaní nemocní, jako
např. pacienti v chronickém hemodialyzačním programu,
pacienti podstupující protinádorovou či imunosupresivní
léčbu, pacienti současně inﬁkovaní HIV) mají sníženou
schopnost eliminovat infekci HBV, a proto u nich ve více
než 50 % případů přechází infekce HBV do chronicity. Pravděpodobnost chronicity u novorozenců inﬁkovaných HBV
při porodu od matky je vyšší než 90 %, při inﬁkování dětí
mladších 5 let je pravděpodobnost vzniku chronické infekce HBV 25–50 %.

Inkubační doba, tedy doba od nákazy do
prvních příznaků, je dlouhá, činí 50–150 dní.
50
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150
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1 rok

Diagnostika
Diagnóza infekce HBV je stanovena na základě klinických
příznaků a pomocí krevních testů. Chronická infekce je často odhalena náhodně z krve, při vyšetření z jiného důvodu
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(vyšetření v těhotenství, předoperační vyšetření). Základním screeningovým vyšetřením je tzv. povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg, surface antigen, dříve často také nazývaný jako „australský antigen“). Při akutní infekci je detekován jako první, při chronické infekci v krvi přetrvává. Při
akutní infekci pak nacházíme typicky protilátky anti-HBc
IgM. Po úspěšně překonané infekci HBV přetrvávají doživotně v krvi protilátky anti-HBc (v laboratorním vyšetření obvykle označované jako anti-HBc total). Protilátky anti-HBs
svědčí pro úspěšnou eliminaci viru (spolu s pozitivitou
anti-HBc). Izolovaná pozitivita anti-HBs protilátek je známkou proběhlého očkování proti hepatitidě B. V akutní fázi vyšetřením krve zaznamenáme vysokou hodnotu aktivity jaterních enzymů (tzv. zvýšené jaterní testy) a zvýšenou hodnotu bilirubinu. V chronické fázi mohou být hodnoty jaterních testů zvýšené pouze mírně, či jsou dokonce zcela v normě. Důležitým vyšetřením, které rozhoduje o zahájení léčby
hepatitidy B, je stanovení množství HBV v krvi, tzv. vyšetření
HBV DNA. Před zahájením léčby v současné době již není
potřeba provádět jaterní biopsii – tuhost jater, tedy stadium jaterního onemocnění, lze stanovit pomocí jaterní elastograﬁe (neinvazivní vyšetření s použitím přístroje, který
změří tuhost jater odpovídající množství vaziva v játrech,
jež odráží, jak moc jsou játra onemocněním poškozena).

potřebovat urychleně transplantaci jater. Osoby, u kterých
přetrvává pozitivita HBsAg déle než 6 měsíců, považujeme
za osoby s chronickou infekcí. Protivirová léčba hepatitidy B
je podávána pacientům, kteří mají v krvi dlouhodobě vysoké množství viru provázené zánětlivou aktivitou v játrech
(vyšší „jaterní testy“) a/nebo mají významné poškození jater
(vyšší stadium jaterní ﬁbrózy). Cílem léčby je potlačit co nejvíce množení viru v jaterních buňkách, a předejít tak dalšímu poškození jater. K léčbě hepatitidy B lze použít interferon-α. Tento lék, který je podáván v injekcích, je však nyní
v léčbě infekce HBV podáván velmi zřídka, protože je špatně snášen (chřipkové příznaky, deprese). V současné době
se podávají nejčastěji léky přímo blokující množení viru, tzv.
nukleotidová nebo nukleosidová analoga. Tyto léky mají již
dnes vysokou účinnost a nízké riziko vzniku rezistence. Užívají se dlouhodobě, v tabletách jedenkrát denně. Jsou výborně snášeny, jejich nežádoucí účinky jsou minimální.

Na rozdíl od hepatitidy C,
hepatitidě B můžeme
dokonale předejít
očkováním.

Léčba
V akutní fázi infekce, pokud má pacient příznaky a vyhledá lékaře, je ve většině případů indikována pouze léčba tlumící nepříjemné příznaky onemocnění: dietní strava, fyzické šetření. Vzácně, naštěstí v méně než 1 % případů, může
hepatitida B způsobit akutní selhání jater a nemocný může
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HBV je DNA virus, který dosud nelze dostupnou léčbou
z organismu zcela eradikovat. V případě, že se jedinec jednou nakazí, virus dokáže přežívat v podobě velmi malých
molekul (tzv. ccc-DNA) v jaterních buňkách po celou dobu života hostitele. Laboratorním obrazem úspěšně překonané
infekce (pacient již nemá pozitivní HBs antigen) je pouhá pozitivita protilátek anti-HBc total. I u osob, které dosáhly negativity HBsAg, se však jedná pouze o maximální imunitní
kontrolu množení viru. V případě, že například chemoterapie nebo imunosupresivní (imunitu oslabující) léčba oslabí
imunitní kontrolu infekce HBV, virus se znovu začne v jaterních buňkách množit. Klinickým projevem je opětné vzplanutí chronického zánětu (tzv. reaktivace hepatitidy B) s rychlým vývojem cirhózy jater, nebo dokonce s projevy akutního jaterního selhání. Reaktivace HBV ohrožuje pacienty

Hepatitida C

nejen při léčbě nádorových onemocnění, ale i při imunosupresivní a biologické léčbě systémových zánětlivých chorob. Abychom těmto situacím předešli, je nezbytné pacienta před zahájením takovéto léčby na přítomnost prodělané
hepatitidy B vyšetřit a podat léky preventivně, pokud je to
nutné.

Prevence
Očkovací látka je k dispozici již od roku 1982 a nejprve byly očkovány skupiny osob v největším riziku infekce, jako například zdravotníci či pacienti podstupující pravidelnou hemodialýzu. Infekce novorozenců a malých dětí jsou v současné době v České republice naprosto výjimečné díky vyšetření (tzv. screeningu) všech těhotných žen na přítomnost
HBs antigenu a následné pasivní a aktivní imunizaci novorozenců matek s pozitivitou HBsAg. Od roku 2001 je v České republice prováděna plošná vakcinace dětí od 9. týdne
věku (po zavedení očkování byly očkovány navíc děti dvanáctileté). Očkování proti hepatitidě B je součástí tzv. hexavakcíny, která je podávána ve třech dávkách. U jedinců, kteří se narodili před rokem 1989 nebo u nichž očkování proti
HBV nebylo z jakéhokoliv důvodu součástí očkování v dětství, je očkování proti HBV rovněž možné. Aplikují se tři dávky očkovací látky, k dispozici je očkovací látka chránící pouze proti HBV nebo kombinovaná vakcína proti hepatitidě A
a B. Očkování je vhodné před cestou do oblastí s vysokým
výskytem infekce (Afrika, Asie) a pro osoby s rizikovým chováním, například nitrožilní uživatele drog.

Hepatitida C

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.
IKEM Praha, klinika hepatogastroenterologie

Úvod
Hepatitida C je infekční zánětlivé onemocnění jater vyvolané virem hepatitidy C (HCV). Před objevem viru byla nazývána non-A, non-B hepatitidou. Celosvětově je inﬁkováno
asi 170 milionů osob, více než tři čtvrtiny nemocných o své
infekci nevědí. Předpokládá se, že v České republice je HCV
inﬁkováno 0,5–1 % populace. Ročně se v České republice
diagnostikuje 800 až 1 000 nových případů této infekce.

Infekce virem hepatitidy C se přenáší krví,
pohlavním stykem a z matky na dítě při
porodu.

Přenos
Do roku 1992, předtím, než začali být testováni dárci krve, bylo nejčastějším způsobem přenosu podání transfuze
krve a použití nedostatečně sterilizovaných lékařských nástrojů. Vzhledem k přenosu krví byli dříve ve vysokém riziku
infekce pacienti, kteří dostávali opakovaně krevní transfuzi
nebo náhradu faktorů srážení krve (pacienti s hemoﬁlií). Riziková byla hemodialýza, ve vysokém riziku nákazy byli také
zdravotníci. K přenosu infekce může dojít rovněž při tetování, nejen sdílením tetovací jehly, ale též barev. V současnosti platí v tetovacích salonech přísná hygienické pravidla, tetování je bezpečné, pokud není prováděno za amatérských
podmínek. Přenos infekce je možný rovněž předměty denní
potřeby, které mohou přijít do styku s krví inﬁkované osoby, jako jsou žiletky, pilníky, manikúra, zubní kartáčky. Hepa-

Více než tři čtvrtiny
nemocných o své infekci
nevědí.
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titida C se nepřenáší podáním ruky, objetím, sdílením nádobí, kašlem ani kýcháním.

Původce
Virus hepatitidy C přežívá mimo člověka velice dlouhou
dobu: více než 60 dní ve stopách krve v použité stříkačce,
tři týdny v ampulce s vodou, dva týdny na površích, které
byly kontaminovány inﬁkovanou krví, včetně škrtidel, pánviček a podobně. Ve ﬁltru virus přežije více než 48 hodin. Riziko infekce stoupá s délkou užívání drog, po deseti letech nitrožilní aplikace je inﬁkováno více než 90 % uživatelů. Jeden
nitrožilní uživatel inﬁkovaný HCV nakazí v průběhu dvou let
25 dalších. Riziko přenosu lze ovšem i u této populace snížit. Základní zásadou je nepoužívat vybavení pro injekční
podání drog opakovaně.

60

14

dní

dní

Ve stříkačce

21
dní

V ampulce s vodou

Na površích

>48
hodin

V Ve ﬁltru

V současné době je největší
riziko nákazy při nitrožilní
aplikaci drog v případě sdílení
injekčního instrumentária.
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Riziko infekce při pohlavním styku je nízké, do 5 %, vyšší
riziko je u osob promiskuitních a mužů majících sex s muži.
Riziko přenosu z matky na dítě při porodu je rovněž nízké,
do 5 %, porod císařským řezem za účelem zabránění infekce není doporučován.
Inkubační doba hepatitidy C je velice dlouhá, až 180 dní.
Příznaky v akutní fázi infekce jsou velice mírné, proto je
akutní infekce zjištěna pouze asi v 15 % případů. Příznaky
zahrnují nechutenství, nevolnost, bolesti svalů a kloubů. Zežloutnutí je u hepatitidy C velmi vzácné. Ve většině případů
nemocný příznakům nevěnuje pozornost a hepatitida C je diagnostikována až ve stadiu chronickém, do něhož přejde více než 80 % inﬁkovaných
jedinců.

Diagnostika
Chronická infekce nemá většinou příznaky žádné a je zjištěna náhodou, při vyšetření krve z jiného důvodu nebo cíleným vyhledáváním jedinců s rizikem infekce v minulosti na
základě znalosti rizikových faktorů jejího přenosu (tzv.
screening). Pacienti si mohou stěžovat na únavu, bolest
v pravém podžebří, bolesti kloubů. Často je hepatitida C diagnostikována při vyšetření pro jiné onemocnění, například
při poruše funkce štítné žlázy či při onemocnění ledvin.
Chronicky probíhající infekce poškozuje játra, v průběhu několika desetiletí se může u nemocného vyvinout jaterní cirhóza. Onemocnění může být diagnostikováno až v pokročilé fázi jaterního selhání, kdy se projeví žloutenkou, otoky
končetin, ascitem (nahromadění tekutiny v dutině břišní) či
krvácením do trávicího traktu. V západních zemích je hepatitida C nejčastější příčinou transplantace jater. V cirhotických játrech může vzniknout nádor – hepatocelulární karcinom. Diagnóza hepatitidy C je jednoduchá. Testuje se z krve a zachytíme pozitivitu tzv. anti-HCV protilátek. Protilátky
nevypovídají o tom, jak dlouho onemocnění trvá. K deﬁnitivnímu potvrzení onemocnění je třeba vyšetřit množství viru v krvi, tzv. HCV RNA (nukleovou kyselinu viru). Pokud je

V případě, že je HCV RNA pozitivní a diagnóza hepatitidy
C je potvrzena, stanoví se přesné množství viru v krvi (v jednotkách, obvykle tisíce až miliony) a genotyp viru. V České
republice jsou nejčastější genotypy HCV 3, 1b a 1a. V současné době již není třeba před léčbou infekce HCV provádět
jaterní biopsii (odběr vzorku jaterní tkáně pomocí dlouhé
jehly). Biopsie byla nahrazena tzv. elastograﬁí, vyšetřením,
které za pomocí vibrace a ultrazvuku dokáže zhodnotit tuhost jater, tedy stupeň jejich poškození. Je to vyšetření neinvazivní, bezbolestné a rychlé. Je k dispozici v desítkách nemocnic a hepatologických ambulancí. Sonograﬁcké vyšetření (ultrazvuk) se provádí zejména u pacientů s cirhózou jater k vyloučení nádoru jako komplikace dlouhého trvání
choroby.

Léčba
Již od začátku 90. let byla k dispozici léčba, ta však byla
velmi málo účinná a byla zatížena vysokým rizikem nežádoucích účinků. Jedinou možností léčby byl interferon-α, od
konce 90. let v kombinaci s ribavirinem. Interferon, aplikovaný v injekcích, nespeciﬁcky stimuloval imunitní systém pacienta, který pak proti viru sám bojoval. Většina pacientů
měla příznaky podobné chřipce, léčba byla dále provázena
úbytkem hmotnosti, padáním vlasů, velice časté byly psychiatrické nežádoucí účinky – nervozita, deprese. Režimy založenými na interferonu-α se vyléčila zhruba polovina pa-

Hepatitida C

vyšetření HCV RNA negativní, pacient infekci prodělal a sám
virus eliminoval v akutní fázi. Protilátky anti-HCV po prodělané hepatitidě C či po úspěšné léčbě přetrvávají v krvi doživotně, nechrání však proti nové infekci – při rizikovém chování je možné znovu se nakazit. Zvýšené jaterní testy (hodnota ALT v krvi) nejsou pravidlem, až třetina pacientů je může mít dlouhodobě normální. Proto je zcela zásadní pátrání
po rizikových faktorech a cílené vyšetření v okamžiku, kdy
je nějaký rizikový faktor uváděn. Vyšetření protilátek se
standardně provádí z odběru krve do zkumavky, lze je však
dnes vyšetřit i z krve kapilární („píchnutí do prstu“) nebo ze
slin (odběr speciální soupravou bez nutnosti specializované
laboratoře). Výsledek je obvykle k dispozici během desítek
minut.

cientů, délka léčby byla nejméně 24 týdnů, častěji skoro
celý jeden rok. Vzhledem k závažným nežádoucím účinkům
a nízké účinnosti této léčby
vědci usilovali o objevení léku
s vyšší účinností a minimem
vedlejších účinků. Od roku
2015 jsou k dispozici tzv. přímo působící antivirotika, jež přímo blokují množení viru v jaterní buňce. Tyto léky dokážou
zasáhnout do tří klíčových kroků virové replikace (množení).
Prvním z těchto míst je blokáda virové proteázy, enzymu,
který štěpí virové bílkoviny. Dalším krokem je inhibice tzv.
NS5A replikačního komplexu, který má za úkol sestavit virovou částici do podoby schopné cestovat krví a znovu inﬁkovat jaterní buňky. Třetí místo, na němž můžeme zasáhnout,
je virová polymeráza, enzym, jehož úkolem je prodlužování
řetězce nukleové kyseliny viru hepatitidy C.
Léky s různým mechanismem účinku se pak kombinují,
ideálně do jedné tablety. Jejich účinnost je vysoká (téměř
100 %), nežádoucí účinky minimální, doba léčby je
v současnosti maximálně 12 týdnů. Injekce interferonu již
nejsou třeba a jeho podávání má být opuštěno. Účinnost
léčby (tedy úplné vyléčení) se posuzuje za 12 a 24 týdnů po
jejím ukončení. Pokud je HCV RNA negativní, virus v krvi nebyl detekován a můžeme říci, že pacient je úspěšné vyléčen. Úspěšnou léčbou nazýváme dosažení tzv. „setrvalé virologické odpovědi“. Takovýto pacient není infekční pro své
okolí, avšak při rizikovém chování se může znovu nakazit –
protilátky proti opětovné nákaze nechrání. V dnešní době
se mají léčit všichni pacienti, kteří o své chorobě vědí. Léčba hepatitidy C tak vede ke snížení rizika přenosu infekce
na osoby zdravé. Ti, kteří mají nějaký rizikový faktor přeno-

Virus hepatitidy C byl objeven
v roce 1989, testování
protilátek bylo zahájeno
v roce 1992.
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su infekce, by měli být aktivně vyhledáváni a vyšetřeni. Díky
minimálním nežádoucím účinkům léčby se mohou léčit
téměř všichni pacienti, a ani přidružená onemocnění (např.
psychiatrická onemocnění, srdeční choroby, hematologické

Očkování proti hepatitidě C
dosud není k dispozici, proto
je zásadní prevence přenosu
infekce, zejména v rizikových
skupinách osob.
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poruchy), která v minulosti léčbě bránila, nejsou dnes v léčbě hepatitidy C překážkou.

Prevence
Samozřejmostí je testování krevních derivátů. Stěžejní
prevencí přenosu mezi uživateli drog jsou principy „harm reduction“, tedy programy výměny injekčního instrumentária,
které je k aplikaci drog používáno. Speciální dieta při hepatitidě C není nutná, vhodné je omezit na minimum konzumaci alkoholu, neboť ta přispívá k rychlejšímu průběhu jaterního poškození. Vhodné je rovněž mít ideální hmotnost,
ztučnění jater při obezitě také vede k rychlejšímu poškození
jaterní tkáně.

Syﬁlis

Diagnostika syﬁlis
pro terénní praxi

MUDr. Hana Zákoucká
SZÚ Praha, oddělení sexuálně přenosných infekcí

Úvod
Sexuálně přenosné infekce (sexually transmitted infections, STI), mezi něž paří i syﬁlis, jsou častou příčinou zdravotních obtíží (jeden milion infekcí každý den na celém světě) a někdy i úmrtí. Přes značnou různorodost vyvolávajících
patogenů (původců) mají několik společných rysů:

Celosvětově nejčastější STI je infekce lidskými papilomaviry (HPV), nejčastější bakteriální STI je pak infekce Chlamydia trachomatis.
Výskyt STI v České republice:

Syﬁlis

1. obligátním hostitelem v přírodě je člověk, neexistují
rezervoárová zvířata;
2. bakteriální původci STI jsou mimořádně citliví k vnějším podmínkám a přenášejí se pouze velmi blízkým
a bezprostředním mezilidským kontaktem;
3. často se přenáší několik původců společně, ale onemocnění mají různě dlouhou inkubační dobu (období
mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci);
4. infekce mohou probíhat bez příznaků nebo jen s minimálními projevy, a přesto je pacient infekční (nakažlivý).
Zásadním předpokladem včasné diagnostiky STI je správně odebraná anamnéza sexuálního chování a případných rizik, popřípadě opakovaná vyšetření v přiměřených intervalech (s ohledem na rizikové chování a inkubační dobu jednotlivých infekcí) u pacientů s trvajícím rizikem.

Podle vyvolávajícího patogenu je možné
STI rozdělit na čtyři skupiny:

1

bakteriální (syﬁlis, kapavka, chlamydiové infekce,
mykoplasmové infekce aj.);

2

virové (HIV – lidský virus imunodeﬁcience, HPV –
lidský papilomavirus, HSV – herpes simplex virus,
VHB – virus hepatitidy B, VHC – virus hepatitidy C,
VHA – virus hepatitidy A aj.);

3

parazitární (trichomoniáza, phtiriáza – napadení
vší ohanbí, svrab);

4

plísňové (kandidové [kvasinkové] infekce).

ulcus molle
syfilis

kapavka
lymphogranuloma venereum

Obrázek 1. Výskyt sexuálně přenosných infekcí v České
republice (zdroj dat ÚZIS) zejména v rizikových skupinách osob.
ulcus molle = měkký vřed

Diagnostika obecně
Úspěšná diagnostika STI vyžaduje dobrou komunikaci
a souhru mezi klinickým a laboratorním pracovištěm.
V diagnostice lze využít detekci přímou (průkaz původce)
nebo nepřímou (průkaz protilátek), v určitých případech lze
oba přístupy úspěšně kombinovat, v jiných je první nebo
druhý striktně limitován. Volba přístupu je ovlivněna přirozeným vývojem onemocnění, užíváním antibiotik a antivirotik, možnostmi laboratoře a schopností klinického pracoviště dodržet podmínky odběru, uchování a přepravy vzorku
(tabulka 1).
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Přímé vyšetření –
záchyt patogenu nebo
jeho součástí

Nepřímé vyšetření –
průkaz protilátek

Kapavka

Syﬁlis

Chlamydiové infekce – sérovary
D až K
Lymphogranuloma venereum
Ulcus molle (měkký vřed)

HIV 1 + 2
VHA
VHC

Donovanóza
Mykoplasmové infekce
Kvasinkové infekce
Bakteriální vaginóza

Syﬁlis
Syﬁlis (lues, příjice) je závažná infekce, schopná postihnout kterýkoliv orgán v těle. Při aktivní infekci je vysoké riziko přenosu z matky na plod v průběhu těhotenství. V posledních letech se v ČR objevují opakovaně vrozené infekce
u dětí matek drogově závislých, které nechodily do těhotenské poradny a u nichž akutní syﬁlis, kterou obvykle získaly
při rizikovém sexuálním chování (zejména komerčním sexu),
nebyla včas diagnostikována a léčena. Vzhledem k závažnosti a povaze onemocnění (pravidelný výskyt bezpříznakové fáze) je vyšetření rovněž součástí obligátních vyšetřovacích schémat (Zákon č. 258/00 Sb., vyhláška č.306/12 Sb.):

Trichomoniáza

– u dárců krve, tkání a orgánů, zárodečných buněk;

Phtiriáza (napadení vší ohanbí)

– v rámci předporodní péče;

Svrab
VHB
Tabulka 1. Převažující diagnostický přístup

– jako základní screening všech novorozenců.

Z historie
Původ onemocnění ve Starém nebo Novém světě je neustále předmětem zkoumání a učených rozepří. Vychází z lékařských záznamů, historických a kronikářských zápisů
i z přímého výzkumu kosterních pozůstatků.

Bezpečný
sex

Objevení se příjice v Evropě je vykládáno dvojím způsobem:
1. mohlo jít o zavlečení nové nemoci z právě objevené Ameriky (přenašeči byli Kolumbovi námořníci v roce 1493
a při pozdějších výpravách);
2. nebo došlo k vývoji venerické (sexuálně přenosné) syﬁlis
z podobné endemické formy, historicky doložené v jižní oblasti Evropy a Mezopotámie.
Ve středověku byla nemoc často pro svůj závažný průběh
srovnávána s neštovicemi a morem. Postižení byli nejprve litováni a později izolováni na okraji společnosti v zařízeních
typu leprosárií. Probíhající epidemie byla hodnocena jako
boží trest za hříchy. Původní pojmenování jednoznačně souvisela s územími, ze kterých infekce přicházela – francouzská, neapolská, španělská, polská, německá, uherská nemoc. Novodobý název syﬁlis se začal užívat až po roce 1521.

10

Etiologie
Bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum je mimořádně citlivá k podmínkám vnějšího prostředí – k teplotě,
kyslíku, UV záření, vyschnutí, pH atd. Vzhledem k tomu se
nejčastěji přenese velmi intimním kontaktem – pohlavním
stykem (90 %), vertikálně z matky na plod, výjimečně ostat-

Infekčnost
Infekčnost (nakažlivost) činí průměrně 30 %, v časném období (do dvou let po infekci) se pohybuje od 10 do 60 %
(uplatňuje se vliv prostředí, velikost infekční dávky, vlastnosti bakterie i člověka). Riziko přenosu onemocnění v těhotenství je nejvyšší v případě časného neléčeného onemocnění
matky (do čtyř let po infekci – prodloužení rizikového období v porovnání s netěhotnou populací!), kdy může být postiženo 70–100 % dětí (potrat, předčasný porod mrtvého nebo
vážně poškozeného dítěte).

Syﬁlis

Za hlavní příčinu rozšíření epidemie je dnes pokládána
vojenská výprava Karla VIII. do Itálie. Roli sehrála jistě skladba vojska a jeho chování na dobývaných územích – při obléhání Norimberku v roce 1632 čítalo vojsko Albrechta z Valdštejna asi 50 000 mužů (žoldnéřů z různých zemí) a k nim
15 000 žen (vojaček a kurtizán). V Čechách se syﬁlis neboli
lues objevila patrně již v letech 1493 a 1496. Kolem roku
1500 bylo již množství nemocných vážným společenským
problémem. Nemoc v průběhu staletí postihovala jak
„obecný lid“, tak jeho vladaře – císaře Rudolfa II., Albrechta
z Valdštejna a další.

Infekčnost je podmíněna kontaktem s infekčním materiálem obsahujícím bakterie (treponemata). S délkou trvání infekce a přechodem do pozdního latentního (bezpříznakového) období nemoci nakažlivost postupně klesá (minimální riziko představují staří nemocní s přetrvávající tvorbou paměťových protilátek).

90 %

získaná - sexuálním
nebo výjimečně jiným
kontaktem, transfuzí
apod.

10 %

vrozená - přenos
z matky na dítě v době
těhotenství nebo
v průběhu porodu

syﬁlis

Klinický průběh
Diagnostika a léčba příjice patří do rukou specialisty na
kožní a pohlavní choroby (dermatovenerologa). Neléčená
příjice probíhá v několika vývojových stadiích, která již v roce
1837 popsal Ricord. Toto dělení se s určitými obměnami
a upřesněními používá dodnes.
Podle způsobu přenosu rozlišujeme syﬁlis:
ními způsoby (10 %). Teoreticky je možný i přenos krevní
transfuzí – v posledních 50 letech byly v odborné literatuře
popsány pouze tři případy (mimo území Evropy a USA) nebo
kontaminovaným předmětem – nasliněnou tetovací jehlou
(Itálie), bezprostředně sdílenou sexuální hračkou.

– získanou (sexuálním nebo výjimečně jiným kontaktem,
transfuzí apod.);
– vrozenou (přenos z matky na dítě v době těhotenství nebo
v průběhu porodu).
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Získaná syﬁlis – syﬁlis aquisita
Získaná syﬁlis je běžnější a z hlediska dalšího šíření
v populaci významnější (přibližně 90 % všech případů). Hlavním způsobem přenosu je rizikový (nechráněný, náhodný,
s neznámým partnerem) pohlavní styk (nejen koitální, ale
i orální a anální), zcela výjimečně jiný velmi blízký kontakt (tato možnost je omezena neschopností treponemat přežívat
déle mimo lidský organismus).
Průběh nemoci dělíme na tři stadia:
I. stadium – po průměrně 21 dnech (10–90) inkubace se
v místě kontaktu s infekcí může objevit povrchní defekt kůže
nebo sliznice připomínající oděrku, vyvíjející se v „tvrdý
vřed“, který je obvykle nebolestivý a po určité době (4–6 týdnů) se spontánně zhojí. Lokalizován bývá nejčastěji na genitálu a v nejbližším okolí (90 %), ale také jinde (10 %) – v ústech a na rtech, v okolí análního otvoru. Rozvoj I. stadia po-

SYFILIS
Treponema
pallidium

vřed

kračuje nebolestivým zduřením spádových mízních uzlin.
V této době se již pravidelně objevují v krvi protilátky zjistitelné pomocí speciálních testů. Množící se treponemata
jsou krví rozeseta do celého organismu.
II. stadium – propuká po dalších přibližně dvou měsících. Charakterizují je nesvědivá vyrážka (na trupu, pažích
a stehnech), bradavčité výrůstky v okolí genitálu, nebolestivá
ložiska povrchových defektů sliznice v ústech (v místech
množení treponemat, která sem byla zanesena krví), zvětše-
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né mízní uzliny, únavnost, zvýšená teplota. Mohou se objevit příznaky postižení centrálního nervového systému
a vnitřních orgánů (ledviny, játra). I tyto příznaky spontánně
mizí. V průběhu prvních dvou let po infekci se mohou střídat fáze bezpříznakové (latentní) s opakovanými výsevy vyrážky (relaps).

Nemocní s projevy I. a II. stadia choroby
jsou infekční a jsou zdrojem onemocnění
pro ostatní populaci.
Po určité době přejde nemoc do bezpříznakové (latentní)
fáze a lze ji diagnostikovat pouze průkazem protilátek v krvi.
Do dvou let po infekci jde o časné latentní období, v této době se mohou objevit opakované relapsy (znovuvzplanutí) infekčních projevů provázené přítomností treponemat v krvi.
U těhotných žen se prodlužuje riziko relapsu až na čtyři roky
po infekci. V dalším období je pacient prakticky neinfekční
(nenakažlivý). Tento stav trvá u většiny nemocných až do
konce života.
III. stadium – vyvíjí se postupně během následujících desítek let (výjimečně, např. u HIV-pozitivních osob, se může
objevit v prvních pěti letech po získání infekce). Postihuje asi
30 % neléčených nemocných, jeho důsledky mohou být zá-

Vrozená syﬁlis
Méně zastoupeno je onemocnění vrozené – syﬁlis congenita. Tuto skupinu tvoří děti nakažené v průběhu gravidity
od matky. Osud těhotenství a dítěte závisí na časovém vztahu mezi začátkem syﬁlis a otěhotněním. Akutní infekce v prvním trimestru vede obvykle k potratu nebo k poškození plodu, které není slučitelné se životem. Otěhotní-li žena s déle
trvající chorobou, může být rozsah poškození různý – od vážných orgánových vad a poruch intelektu přes lehčí formy až
po zcela zdravé novorozeně.

Časná vrozená syﬁlis – infekce je patrná ihned po porodu. Novorozenec je nezralý, v místech množení bakterií jsou
zánětlivá ložiska (kůže, sliznice, plíce, ledviny játra, centrální
nervový systém atd.).
Pozdní vrozená syﬁlis – následkem proběhlého zničení
tkáně se v pozdějším věku objeví tzv. stigmata (slepota, hluchota, mentální retardace, postižení zubní skloviny a vývoje
chrupu, jizvy, deformace kostí).

Syﬁlis

važné až život ohrožující. Předejít mu lze pouze včasnou léčbou. Mezi projevy III. stadia patří poškození srdce a cév (výduť aorty, zúžení ústí věnčitých cév s následujícím infarktem
myokardu, syﬁlitické gumma srdečního svalu – jizevnatá
tkáň vznikající rozpadem zánětlivého ložiska vyplněná vazkou tekutinou), zasažení centrálního nervového systému
(mozku – progresivní paralýza s demencí a projevy agresivity, tabes dorsalis [tzv. vysychání míchy – degenerativní postižení zadních míšních rohů a provazců] s poruchou koordinace a chůze). Asi 30–50 % pacientů žádné příznaky nepozoruje.

Diagnostika
Odběr materiálu pro přímé vyšetření je velmi obtížný.
Bakterii Treponema pallidum subsp. pallidum (TPP) nelze kultivovat mimo živý organismus, zůstává tedy možnost jejího
mikroskopického průkazu nebo stanovení jejího genetického materiálu (DNA). Pokus o záchyt této bakterie se standardně doplňuje vyšetřením protilátek (nepřímými testy, viz

dále). Výsledky odpovídají aktuální situaci a mohou se v čase vyvíjet (opakovaná vyšetření). Zvláště důležité je období
tzv. imunologického okna (období mezi nákazou a vytvořením protilátek) – jeho délka (průměrně 4–5 týdnů po kontaktu s infekcí) může být výrazně ovlivněna podáním antibiotik v inkubační době (cíleně nebo náhodně) či útlumem
imunity (infekce HIV). Nepřímá diagnostika (průkaz protilátek) je základem vyhledávání pacientů s příjicí a je velmi dobře propracovaná. Pro vyšetření je možno použít jak sérum
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(získané z odběru srážlivé krve), tak i plazmu (z odběru nesrážlivé krve bez omezení druhu protisrážlivé látky).

Přímá diagnostika
Přímá diagnostika spočívá v průkazu bakterií TPP v biologickém materiálu – výpotku z lézí, mozkomíšním moku, plodové vodě, odebraném vzorku tkáně (biopsie), tkáních (např. po pitvě, placenta) a eventuálně v krvi pacienta. Klasické
metody jsou v současné době úspěšně nahrazovány vyšetřením genetického materiálu (DNA) bakterií pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Ta je dnes využívána spíše pro
diagnosticky obtížné nebo forenzně významné případy.
Umožňuje také odlišení jiných infekcí (multiplexní PCR testy
[detekce TPP, HSV2, původce měkkého vředu,
původce lymphogranuloma venereum] přinášejí
beneﬁt diagnostiky více
infekcí z jednoho vzorku)
a stanovení rezistence vůči antibiotikům (makrolidy a azalidy).

Nepřímá diagnostika
Příjici lze diagnostikovat průkazem protilátek tvořených
makroorganismem po kontaktu s bakterií v průběhu onemocnění. K posouzení přítomnosti či aktivity infekce se využívá stanovení protilátek proti nespeciﬁckému antigenu
(kardiolipinu) a speciﬁckým antigenům (součásti buňky
TPP – obvykle lipoproteiny). V optimálním případě je pro
diagnostiku používána kombinace několika testů, které zvyšují jak speciﬁcitu, tak citlivost a věrohodnost vyšetření.
Stanovení antikardiolipinových protilátek (nespeciﬁcké,
netreponemové testy) jsou v praxi zastoupena celou řadou
komerčních přípravků (RPR, VDRL, RRR), jejichž citlivost
a speciﬁcita jsou srovnatelné. Pozitivita reakce nastupuje
přibližně za 1–2 týdny po vzniku tvrdého vředu, tj. cca 4–5
týdnů po kontaktu s infekcí. Při semikvanititativním stano-
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vení titru protilátek lze sledovat jejich pokles po léčbě
a hodnotit její úspěšnost. Vzhledem k tomu, že se kardiolipin (cílová determinanta protilátek) vyskytuje jak v treponematech, tak i v membránách lidských buněk, jsou zaznamenávány relativně častěji biologicky falešně pozitivní reakce
(pozitivní výsledek vyšetření nenakaženého pacienta v 5 %).
Ty jsou způsobeny závažnými infekcemi (akutní virové infekce, otrava krve, akutní infekční mononukleóza, malárie),
autoimunitními nemocemi (revmatoidní artritida, lupus erythematodes), stavy spojenými s poškozením tkáně (rozsáhlý infarkt myokardu, crush syndrom [masivní zhmoždění
měkkých tkání], popáleniny), ale i s fyziologickými stavy (těhotenství, novorozenecký věk, stáří, stav po očkování). Mnohem závažnějším problémem je však výskyt falešně negativních reakcí (negativní výsledek vyšetření u nakaženého
pacienta, až 2 % u aktivní čerstvé infekce, počínající infekce,
pozdní bezpříznakové onemocnění 30 %), které mohou, pokud by byly ignorovány, negativně ovlivnit prospěch pacienta i šíření infekce v populaci.
Ke stanovení antitreponemových protilátek slouží speciﬁcké, treponemové testy, jež využívají průkazu protilátek proti speciﬁckým složkám patogenních treponemat. Jsou dostupné pro detekci jednotlivých tříd protilátek (IgG a IgM),
nebo pro všechny společně. Nástup pozitivity je individuální,
průměrně však cca 5. týden po infekci. Protilátky ve třídě
IgG přetrvávají celý život i po úspěšné léčbě. Procento biolo-

Treponemové testy jsou vždy
základem screeningu.

Existuje řada laboratorních metodik vhodných zejména
pro svou vysokou citlivost a možnost automatizace. Využití
tzv. „rapid testů“ (imunochromatograﬁckých metod) je určeno (s ohledem na nižší citlivost stanovení) pro terénní práci
zejména v zemích s vysokou incidencí choroby (subsaharská
Afrika, jihovýchodní Asie) a u populací nedosažitelných pro
běžnou zdravotnickou infrastrukturu.
Jejich pozitivita je dále potvrzována konﬁrmačními treponemovými testy na odlišném principu.
Aktivitu onemocnění a úspěšnost léčby monitorujeme
(kromě vývoje klinického nálezu) průkazem IgM protilátek
v kombinaci s netreponemovými protilátkami.

Syﬁlis congenita – laboratorní diagnostika se v současné
době běžně opírá pouze o průkaz IgM protilátek, které nepronikají přes placentu (na rozdíl od IgG), přímé testy standardně využívány nejsou. Deﬁnitivní stanovení diagnózy je
však možné až po 18. měsíci věku (po úplném vymizení vlivu mateřských protilátek). U novorozence je tedy diagnóza
stanovena vždy na základě anamnézy matky, klinického stavu dítěte a nálezu protilátek v séru. V případě pochybností
je vhodné podat zajišťovací antibiotickou léčbu.

Syﬁlis

gicky falešně pozitivních reakcí je výrazně nižší (< 2 %) než
u netreponemových testů, spektrum příčin je srovnatelné.
Rovněž falešně negativní výsledky jsou méně časté (počínající a velmi staré onemocnění).

Neurosyﬁlis – naprosto nezbytný je současný odběr krve
spolu s mozkomíšním mokem k posouzení infekce centrálního nervového systému.

Závěr
Sexuálně přenosné nemoci jsou skupinou infekcí běžně
se vyskytujících zejména u mladších sexuálně aktivních
osob. Časté jsou také vícečetné společné infekce různými patogeny. Pro včasnou diagnostiku STI je nutné bez předsudků
a falešného studu správně probrat s klientem anamnézu rizikového sexuálního chování a předat ho na specializované
pracoviště (dermatovenerologii) ke klinickému a laboratornímu vyšetření. U osob, které se rizikově chovají neustále, je
třeba provádět pravidelná vyhledávací vyšetření, obvykle maximálně v tříměsíčním intervalu. Zvláštní pozornost je třeba

Problematické oblasti laboratorní
diagnostiky
Inkubační doba – v této fázi nelze využít ani přímou, ani
nepřímou diagnostiku. Ohrožené osoby jsou identiﬁkovány
na základě depistážního šetření (vyhledávání a vyšetření sexuálních kontaktů) a dále sledovány jak klinicky, tak
i laboratorně (do tří měsíců po kontaktu s infekcí, popřípadě
do nástupu pozitivity).
Syﬁlis primaria – přímý průkaz treponemat v lézích nejlépe metodou PCR (zvláště důležitý je v období séronegativní
syﬁlis I) a záchyt hladiny netreponemových i treponemových
protilátek v séru. V případě absence protilátek v séru (séronegativity) se provádí opakované vyšetření.
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věnovat těhotným ženám a důsledně dbát na řádné absolvování těhotenských kontrol a případné zajišťovací antibiotické léčby.

2. MMWR. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. Morbidity and mortality weekly report, June 2015, vol.
64.
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Kapavka (gonorrhoea)
MUDr. Michaela Vyšatová
FNKV Praha, Dermatovenerologická klinika

Úvod

První zmínky o kapavce se objevují už u starověkých Číňanů přibližně 5 000 let před naším letopočtem. Ve starověkém Římě byla tato choroba dosti rozšířená mezi římskými legionáři. V průběhu starověku nebyly pohlavní choroby
často rozlišovány a mnohdy byly zaměňovány kapavka a syﬁlis. K oddělení obou chorob přispěl až v roce 1838 francouzský lékař Phillipe Ricord, který popsal kapavku jako samostatnou jednotku. V roce 1879 objevil Albert Neisser původce choroby, bakterii Neisseria gonorrhoeae. Jedná se
o gramnegativního diplokoka tvaru „kávových zrn“.

Inkubační doba nemoci činí

3–6 dnů
Riziko nákazy je větší u žen

50–70 %
K přenosu z nakažené ženy na muže dochází asi ve

20 %
Podle WHO onemocní kapavkou zhruba

60 milionů lidí za rok

Kapavka

Kapavka patří mezi nejčastější pohlavně přenosná onemocnění. Svůj název dostala od lékaře Galéna ve 2. století
našeho letopočtu. Latinský název gonorrhoea vychází ze
dvou slov – gonos (semeno) a rhoe (téci). České označení
kapavka je odvozeno od slova kapat.

na muže dochází asi ve 20 %, s opakovanými pohlavními
styky procento stoupá.
Podle WHO onemocní kapavkou zhruba 60 milionů lidí
za rok. Nejčastěji je postižena populace mezi 15. a 34. rokem života. Prodělaná kapavka nezanechává imunitu.

Klinický obraz onemocnění

Kapavka je akutní hnisavý zánět, který postihuje primárně sliznice urogenitálního traktu. Může vyvolat i zánět oční
spojivky, konečníku, sliznice nosohltanu, nosu a úst. Člověk
je jediným hostitelem této bakterie v přírodě. Inkubační doba nemoci činí 3–6 dnů. K přenosu onemocnění dochází při
vaginálním, orálním nebo análním pohlavním styku. Riziko
nákazy je větší u žen (50–70 %). K přenosu z nakažené ženy

U mužů je prvním příznakem zánětu svědění až pálení
v přední části močové trubice. Zpočátku je doprovázeno slabým hlenovitým výtokem. Postupně se objevuje řezání při
močení a výtok se mění v hnisavý. Ústí močové trubice je zarudlé, zduřelé. Mohou se objevit komplikace v podobě zánětu předkožky, varlat, prostaty a záněty oční spojivky. U 15 %
mužů mohou být příznaky tak slabé, že je lze přehlédnout.
Později hnisavá sekrece z močové trubice ustává a může pozvolna vymizet. Zánět přechází do chronicity. Neléčený zánět může vést až ke sterilitě, způsobené uzávěrem semenných cest.
U žen kapavka postihuje sliznice močové trubice a děložního hrdla. Hlavním příznakem je pálení v močové trubici, časté nucení na močení, zduření a zarudnutí zevního genitálu a hnisavý výtok. Jako komplikace se mohou objevit zánět vaječníku, zánět Bartholiniho žlázy a může se vyvinout
až zánět v malé pánvi, který může vést k neplodnosti.
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U mužů i u žen může vedle sliznice pohlavního a močového ústrojí dojít rovněž ke kapavčitému postižení oční spojivky, anální sliznice a nosohltanu.
Oční postižení vzniká u dospělých většinou následkem
hrubého porušení hygienických zásad. Zánět postihuje jedno oko a projevuje se světloplachostí, slzením, pálením, bolestivostí a hnisavou sekrecí. Oko je ohroženo zánětem rohovky a oslepnutím.

Příznaky onemocnění

U novorozenců je oční spojivka ohrožena nákazou od nemocné matky při porodu. Aby se předešlo tomuto kapavčitému zánětu, je novorozencům preventivně vkapáván antibakteriální roztok do očí ihned po porodu.
Anální kapavka může probíhat bezpříznakově, nebo se
projevuje svěděním kolem konečníku, bolestmi při defekaci
a ve stolici může být patrný hnis.
Kapavčitý zánět mandlí a hltanu může probíhat bez příznaků, nebo se projevuje bolestmi v krku, zánětem mandlí
a zarudnutím nosohltanu.
Vzácnou komplikací je metastatická kapavka, kdy se kapavčité zárodky dostávají do krve a dochází k přenosu nákazy do kloubní výstelky a šlachových pochev. Nemoc postihuje většinou jeden kloub, převážně koleno. Klinické příznaky se většinou objevují za 1–3 týdny po nákaze. Postižený kloub je oteklý a bolestivý s ﬂuktuací.

Diagnostika
Základem stanovení diagnózy je průkaz vyvolávajícího patogenu mikroskopickým a kultivačním vyšetřením. U žen se
provádí odběr z ústí močové trubice a čípku (event.
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z konečníku, hrdla a spojivky), u mužů z močové trubice
(event. z konečníku, hrdla a spojivky).
Mikroskopické vyšetření
Barvení mikroskopického preparátu dle Grama umožňuje průkaz přítomnosti negativních diplokoků uvnitř leukocytů s typickou morfologií. Toto vyšetření je pouze orientační.
Odběr sekretu se provádí na podložní sklíčko, které se vysuší suchým vzduchem. Provede se ﬁxace preparátu, následuje barvení krystalovou violetí, Lugolovým roztokem, odbarvení acetonem, barvení safraninovým roztokem a odečet
pod mikroskopem.
Kultivace
Kultivační vyšetření je při diagnóze kapavčité infekce diagnostickým standardem. Neisseria gonorrhoeae neroste na
běžných kultivačních půdách. Kultivace se proto provádí na
čokoládovém krevním agaru. Odebraný sekret se nanáší na
modiﬁkovaný krevní agar a selektivní půdu s přídavkem linkomycinu a kolistinu, která brání přerůstání bakteriální kontaminací. Pokud nelze materiál bezprostředně po odběru nanést na kultivační půdy, používají se půdy transportní.
V nich přežívají gonokoky 24 hodin a v laboratoři se z nich
materiál přeočkuje na kultivační půdy. Záchytnost gonokoků
je při tomto způsobu odběru nižší. V případě pozitivní kultivace se stanovuje citlivost bakterie na antibiotika.

Kultivační vyšetření
je při diagnóze
kapavčité infekce
diagnostickým
standardem.

Detekce DNA
Přímý průkaz speciﬁcké DNA Neisseria gonorrhoeae se
provádí pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Jedná
se o velmi citlivou metodu se záchytem až 98,8 %. Nevýhodou vyšetření je nemožnost určit citlivost na antibiotika.

Léčba kapavky je povinná a spočívá v podávání antibiotik. Většinou probíhá ambulantně, jen při komplikovaném
průběhu je nutný pobyt v nemocnici. Při správně nasazené
léčbě je nemocný vyléčen. Bohužel v poslední době přibývá
stále více kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních vůči
běžně podávaným antibiotikům. Proto se doporučuje vyčkat
výsledků kultivačního vyšetření a léky nasadit cíleně podle
výsledku citlivosti. Obvykle se podávají antibiotika tetracyklinové řady, makrolidy, ﬂuorochinoliny a cefalosporiny. Neodborná léčba nebo samoléčba mohou vést ke vzniku komplikací a ohrožení dalších lidí.

Pacient je poučen o svém
onemocnění a je mu doporučeno
zachovávat určitá pravidla, která
mají za cíl zamezit šíření infekce
(zejména sexuální zdrženlivost).

Kapavka patří mezi pohlavně přenosné choroby, které ze zákona podléhají povinnému hlášení. Při potvrzení kapavčité
infekce před nasazením antibiotické léčby je nemocnému
odebrána krev na další pohlavně přenosné choroby (syﬁlis
a HIV).
Zároveň je provedeno podrobné depistážní šetření se zaměřením na vyhledání zdrojů nemoci a možných ohrožených kontaktů. Po skončení léčby se provádějí v týdenních
intervalech tři kontrolní kultivační odběry z místa záchytu
choroby. U žen je jeden z odběrů předepsán během menstruace. Tři měsíce po léčbě se provádí kontrolní krevní odběr na HIV a syﬁlis. Při negativitě výsledků je pacient považován za vyléčeného.

Kapavka

Léčba

Prevence
Nejúčinnější prevenci je, kromě sexuální abstinence
a dodržování zásad partnerské věrnosti, používání kondomu při každém pohlavním styku s novým neznámým partnerem.
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Infekce HIV
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Historický úvod

Rizika drogové závislosti pro infekci HIV

Souvislost mezi infekcí HIV a užíváním drog je známa od
začátku 80. let 20. století, kdy byla odhalena nová choroba
– AIDS, tj. syndrom získané imunodeﬁcience (Acquired ImmunoDeﬁciency Syndrome). Intravenózní toxikomani (jmenovitě uživatelé heroinu) byli jednou z tehdy vymezených rizikových skupin, vedle homosexuálních mužů, hemoﬁliků,
obyvatel Haiti – tedy s nadsázkou příslušníků klubu 4H. Podezření na virový původ nemoci se potvrdilo za dva roky po
deﬁnování AIDS, kdy se týmům francouzských a amerických virologů podařilo identiﬁkovat původce, později označeného jako HIV – lidský virus imunodeﬁcience (human immunodeﬁciency virus). Od 80. a 90. let, kdy se infekce HIV šířila v celém světě a vyhlídky nemocných byly zoufalé, se

Užívání drog má dopad na infekci HIV z několika důvodů.
Jednak zvyšuje riziko infekce, jednak je i významnou překážkou pro úspěšnou léčbu. Mimoto výskyt infekce HIV
představuje ohrožení okolí, zejména dalších drogově závislých. Drogy se uplatňují ve zvýšení rizika nákazy především
dvojím způsobem. Známým mechanismem je přenos viru
při používání sdílených kontaminovaných jehel a stříkaček.
Naopak používání výhradně vlastních jehel a stříkaček přinejmenším nebezpečí infekce HIV eliminuje (to neplatí pro
některé bakteriální infekce). Méně nápadný je podíl drog na
ovlivnění úsudku a přispění k rizikovému chování, promiskuitě a nechráněnému pohlavnímu styku. Drogy tak nepřímo zvyšují riziko nákazy. A nakonec neléčený HIV pozitivní
jedinec je nebezpečným zdrojem infekce HIV pro své okolí –
speciálně při nechráněném sexuálním styku a sdílením společných jehel a stříkaček.

V roce 1985 byl objeven
první účinný lék.

mnohé změnilo. V roce 1985 byl objeven první účinný lék –
zidovudin (tehdy označovaný azidothymidin, AZT), ten však
podávaný samostatně měl jen dočasný účinek. Teprve podáváním kombinací léků po objevu dalších významných skupin antiretrovirotik v polovině 90. let se výsledky léčby projevily zlepšením stavu osob inﬁkovaných HIV a v dramatickém poklesu úmrtnosti na AIDS. V dalším období byla léčba
sice vysoce účinná, ale obtěžující množstvím tablet a některými nežádoucími účinky. To se změnilo za posledních přibližně 15 let, kdy se objevují nové, stále vysoce účinné
a minimálně toxické léky, které se pohodlně užívají, např.
jednou denně v jedné tabletě (v tzv. ﬁxních kombinacích).
Obraz infekce HIV se proměnil v chronický stav, který se za
vhodných okolností ani neprojevuje na zdravotní kondici,
leč zatím zůstává nevyléčitelný a pro neléčené nadále smrtelný. Infekce HIV tak přes všechny pokroky představuje významné nebezpečí nejen pro osoby užívající drogy.
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Výskyt infekce HIV ve světě a u nás
Podle zveřejněných odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) žije ve světě asi 36,9 milionu inﬁkovaných HIV,
v roce 2017 se nakazilo asi 1,8 milionu lidí a za stejnou dobu
zemřelo v souvislosti s infekcí HIV asi 0,9 milionu lidí. Rozsah pandemie AIDS má v řadě zemí dalekosáhlý demograﬁcký, ekonomický a sociální dopad. Nejvíce případů infekce
HIV se vyskytuje v subsaharské Africe (25,7 milionu nakažených odpovídá 70 % všech HIV-pozitivních ve světě). Soustředěné úsilí na poli prevence a léčby, a tím snížení infekčnosti HIV-pozitivních, se příznivě odráží v trendech výskytu.
Za 17 let klesl počet nakažených za rok o 36 % a za stejnou
dobu se snížil počet zemřelých v souvislosti s HIV o 40 %.
Tím, že počet nakažených převyšuje počet zemřelých, celkový počet HIV-pozitivních narůstá. Nárůst je ale stále menší.
Bohužel globální trend se netýká všech regionů. Avšak například v oblastech s tradičně vysokou séroprevalencí –
v subsaharské Africe nebo Jižní Americe – se podařilo čelit
nekontrolovanému nárůstu případů. Světová zdravotnická
organizace (WHO – World Health Organization) v roce 2014
vyhlásila optimistický plán pro boj s infekcí HIV, nazvaný 9090-90. Podle této strategie by v ideálním případě mělo být

Výskyt AIDS ve svìtì

25,7 mil. HIV Afrika
3 368 osob HIV ÈR
do roku 2020 dosaženo stavu, kdy bude diagnostikováno
90 % ze všech inﬁkovaných, zavedena léčba u 90 % odhalených a dosaženo plného účinku terapie u 90 % léčených. Že
se jedná o cíl ambiciózní, ukazují hodnoty kaskády na konci
roku 2017: celosvětově je diagnostikováno asi 75 % z inﬁkovaných HIV, léčeno asi 77 % odhalených (59 % inﬁkovaných)
a plného účinku léčby je dosaženo u 80 % léčených (47 % inﬁkovaných). Nejobtížněji ovlivnitelný je přístup k péči o zdraví právě u toxikomanů. Česká republika patří dlouhodobě
k zemím s poměrně malým počtem inﬁkovaných osob. Ke
konci roku 2018 registrovala Národní referenční laboratoř
pro AIDS Státního zdravotního ústavu mezi českými občany
a rezidenty 3 368 inﬁkovaných HIV, u 632 se rozvinul AIDS
a 299 na AIDS zemřelo. Intravenózní toxikomani jsou nejpočetnější rizikovou skupinou pro infekci HIV v některých zemích Evropy, ale v České republice je intravenózních toxikomanů mezi HIV-pozitivními jen 190, čímž tvoří 5,6 %; po odečtení počtu toxikomanů, kteří současně deklarují homosexuální styky a pravděpodobně se nakazili spíše pohlavním
stykem, zůstává 122 osob (3,6 %). Výskyt infekce HIV mezi toxikomany v ČR se díky malému počtu potenciálních zdrojů
udržuje na přijatelně nízkých počtech. Taková rovnováha je
křehká a zanesení nákazy do komunity toxikomanů může situaci změnit. Méně uspokojivé jsou trendy výskytu infekce
HIV v ČR. Do roku 2016 se meziroční nárůst počtu HIV-pozitivních zvětšoval. Mezi nově diagnostikovanými HIV-pozitivními osobami převládají muži mající sex s muži (MSM). Od

Původce

Infekce HIV

36 mil. HIV celosvìtovì

roku 2016, kdy byl vůbec nejvyšší počet nově diagnostikovaných případů za rok, 286, začal počet nových záchytů klesat
na 208 za rok 2017. Za hlavní příčinu poklesu lze považovat
změnu strategie antiretrovirové terapie (ART) od roku 2015,
kdy se zahájení ART indikuje v podstatě každému nově diagnostikovanému pacientovi, a tím se také významně sníží infekčnost HIV-pozitivních. Řádně léčený pacient prakticky neohrožuje infekcí HIV své sexuální partnery, a to za příznivých
podmínek ani při nechráněném styku. Noví HIV-pozitivní se
teoreticky nakazí spíše od osob s nediagnostikovanou infekcí HIV. Podle matematických modelů počet nediagnostikovaných HIV-pozitivních v ČR činí asi pětinu diagnostikovaných –
přibližně 700 osob.

Původcem infekce je lidský virus imunodeﬁcience (HIV,
human immunodeﬁciency virus), který patří do čeledi Retroviridae. Je obdařen enzymem reverzní transkriptázou, pomocí kterého přepisuje svůj genetický kód zapsaný v RNA do
sekvence bází DNA hostitelské buňky. Existují dva typy lidských virů imunodeﬁcience: HIV-1 a HIV-2. Většinu onemocnění u člověka způsobuje HIV-1, výskyt HIV-2 je geograﬁcky
omezen na západoafrické pobřeží a jinde ve světě je vzácný.
U HIV-1 se rozlišuje řada subtypů, které mají význam spíše
epidemiologický nežli klinický, proto se běžně nestanovují.
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Přenos

Patogeneze

Zdrojem infekce je latentně či klinicky manifestně inﬁkovaný HIV.

Virus pronikne do těla přes sliznici nebo je zanesen do krve. Viriony na sliznici přicházejí do styku s epiteliálními buňkami, dendritickými buňkami a vycestovanými lymfocyty.
Rozhodující úlohu hrají dendritické buňky, prostřednictvím
nichž je virus přenesen do podslizničního vaziva a lymfatických tkání. Při parenterální nákaze se virus dostává lymfocyty a monocyty do lymfatických uzlin, sleziny a kostní dřeně.
Zde probíhá mohutná replikace, virus je uvolňován do krevní plazmy a odtud je opět vychytáván v lymfatické tkáni sítí
folikulárních dendritických buněk. Ve snaze potlačit infekci
se zapojují různé složky imunitního systému s rozdílnými
efekty. Hlavní cílovou buňkou je pomocný T (TH) lymfocyt,
který virus napadá prostřednictvím receptoru CD4 na povrchu buňky. CD4+ lymfocyty zaujímají ústřední postavení
v imunitním systému a zprostředkují hlavně buněčnou imunitní odpověď, která se nejvíce uplatňuje při obraně proti
intracelulárním patogenům, zejména virům, prvokům a mykotickým mikroorganismům. HIV se čile množí, denně se
uvolňují miliardy nových virionů a postupem doby se CD4+
buňky nestačí regenerovat. Začne se projevovat nejnápadnější imunologická abnormita – pokles CD4+ lymfocytů. Jejich snížení koreluje s klinickou pokročilostí infekce. Hluboký

Přenos se děje:

1

2

3

1. sexuálně – nechráněným stykem, nejsnáze análním receptivním;
2. parenterálně – používáním společných stříkaček a jehel toxikomany, v minulosti krví a krevními deriváty, a zcela
vzácně kontaminovanými nástroji;
3. vertikálně – z matky na dítě, zejména kolem porodu,
popřípadě kojením.
Tyto způsoby přenosu jsou dány přítomností viru v krvi,
spermatu a vaginálním sekretu inﬁkovaných osob. V jiných
tělních tekutinách, jako slinách, slzách nebo potu, se virus
vyskytuje v nepatrném (podprahovém) množství, takže se
v jeho šíření neuplatňují.
Důležitým faktorem ovlivňujícím míru rizika přenosu je
množství viru v krvi, spermatu a vaginálním sekretu. Koncentrace viru je největší v průběhu primoinfekce a krátce poté, proto se předpokládá, že snad polovina HIV-pozitivních
se nakazila od osoby s primoinfekcí nebo od osoby v časné,
nejspíše postprimární fázi infekce. A naopak účinná antiretrovirová léčba sníží množství viru v krvi i dalších tělních tekutinách až na nedetekovatelné hodnoty, a prakticky tak zabrání možnosti přenosu. Tuto skutečnost vyjadřuje (od roku
2017) slogan U = U (Undetectable = Untransmittable), heslo
kampaně propagující řádnou léčbu jako prostředek prevence přenosu HIV. Dosažení nedetekovatelné nálože HIV doložené více odběry krve s časovým odstupem je zárukou přijatelné bezpečnosti i nechráněného sexuálního styku.

22

Progrese HIV
Zdraví

Akutní infekce HIV

AIDS

Buňky CD4
(imunitní buňky)
HIV

Infekce

Před infekcí

Týdny až měsíce

Roky

Klinický obraz
Vlastní infekce HIV nemusí alespoň zpočátku přinášet žádné zdravotní problémy, nebo jsou zdravotní obtíže nevýrazné a nespeciﬁcké. Po uplynutí inkubační doby (2–8 týdnů, výjimečně až 3 měsíce) se u 50–70 % nakažených projeví primární infekce HIV. Ta probíhá jako časově omezené horečnaté onemocnění připomínající chřipku nebo infekční mononukleózu, mohou se objevit známky zasažení nervového systému (obraz serózní meningoencefalitidy) nebo postižení kůže a sliznic (exantém, afty v dutině ústní). Po několika dnech,
výjimečně po dvou či třech týdnech, příznaky odezní a inﬁkovaný vstupuje do několikaletého stadia klinické latence.
V tomto období se nosič viru cítí zdráv, někdy pozoruje zvýšenou únavu, objektivně se může zaznamenat mírné zvětšení lymfatických uzlin (perzistující generalizovaná lymfadenopatie, PGL).

Symptomy: horečnaté onemocnění připomínající chřipku nebo infekční mononukleózu, známky zasažení nervového
systému, postižení kůže a sliznic (exantém,
afty v dutině ústní)

geální kandidóza nebo leukoplakie, těžší bakteriální infekce
např. měkkých tkání, celkové projevy nemoci jako horečka
nebo hubnutí, dále průjem, recidivující pneumonie, jindy pokles hodnot v krevním obrazu, jako leukopenie, anemie
a trombocytopenie. S rozvojem buněčného imunodeﬁcitu
se zvyšuje i vnímavost k tuberkulóze – ať k nové infekci,
či k reaktivaci latentní tuberkulózy. V podmínkách těžkého
buněčného imunodeﬁcitu, charakterizovaného významným
poklesem počtu CD4+ lymfocytů se mohou rozvinout tzv.
velké oportunní infekce, popř. nádory (Kaposiho sarkom,
non-hodgkinský lymfom) nebo jiná onemocnění deﬁnující
AIDS – encefalopatie či wasting syndrom (hubnutí čili kachexie). Seznam těchto indikativních čili deﬁnujících diagnóz obnáší více než dvacet položek. Oportunní infekce jsou infekce
způsobené mikroorganismem podmíněně patogenním, tj.
s nízkou virulencí, jehož schopnost vyvolat infekci a onemocnění je umožněna až oslabením buněčné imunity hostitele. U osob inﬁkovaných HIV jsou oportunní infekce vázány
na buněčný imunodeﬁcit, charakterizovaný poklesem počtu
CD4+ lymfocytů obvykle pod 50–200 bb/μl. Patří sem i velmi
charakteristická potenciálně smrtelná onemocnění, jako

Hlavní symptomy akutní
infekce HIV
Systémové
- úbytek hmotnosti
- horečka

Faryngitida
Lymfatické
uzliny

Rychlost progrese imunitní poruchy je individuální, stejně
jako onemocnění, kterým začíná následující, symptomatická
fáze. Prvními klinickými projevy postupující poruchy buněčné imunity jsou tzv. mírné příznaky: recidivující infekce horních cest dýchacích nebo různé kožní nemoci. Jindy se dostaví až poněkud speciﬁčtější, tzv. pokročilé příznaky: určitá
onemocnění lokalizovaná v dutině ústní, zejména orofaryn-

Infekce HIV

pokles – obvykle pod 200 buněk/µl – je základním předpokladem vzniku velkých oportunních infekcí.

Centrální
malátnost, bolest
hlavy a neuropatie

Ústa
afty a kvasinková
infekce

Slezina
zvětšení

zduření

Svaly
slabost

Játra
zvětšení

Žaludek
nevolnost
a zvracení

Kůže
vyrážka
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jsou pneumocystová pneumonie nebo mozková toxoplasmóza. Některé infekce a jiná onemocnění se objevují nehledě na stupeň imunodeﬁcitu. Vyšší výskyt u HIV-pozitivních je
určen tím, že se přenášejí stejně jako infekce HIV, sexuálně
či parenterálně, proto jsou často některé sexuálně přenosné
infekce (STI) a virové hepatitidy B a C u HIV-pozitivních častější. Mimoto výskyt určitých stavů je podporován životním
stylem HIV-pozitivních patřících do některé ze skupin s rizikovým chováním: onemocnění konečníku u homosexuálních mužů, infekce krevního řečiště u intravenózních toxikomanů apod.

Z klinických příznaků k diagnóze infekce
HIV mohou vést:
ź ústní (orofaryngeální) kandidóza, popř. leukoplakie,
ź rozsáhlý herpes zoster v anamnéze,
ź seboroická dermatitida, psoriáza, dermatofytózy,
ź generalizovaná lymfadenopatie,
ź horečka nejasné etiologie,
ź recidivující bakteriální infekce (např. hnisavá kožní

onemocnění, záněty periodontu),
ź průjem,

Klasiﬁkace
Pokročilost infekce HIV se vyjadřuje podle výskytu klinických příznaků a stupně buněčného imunodeﬁcitu, vyjádřeného počtem CD4+ lymfocytů. Na jejich základě se pacient
zařazuje podle Centra pro kontrolu nemocí (CDC 1993) do
tří klinických (A–C) a tří laboratorních (1–3) kategorií, podle
Světové zdravotnické organizace (WHO 2007) do čtyř klinických stadií (1–4) a čtyř stupňů imunodeﬁcience (žádný – mírný – pokročilý – těžký).

Diagnóza
Na možnost infekce HIV může upozornit některý údaj
v anamnéze nebo některý z jejích klinických projevů.
K podezřelým okolnostem v epidemiologické anamnéze patří:

ź sexuální promiskuita, zejména homosexuální,
ź pohlavně přenosná nemoc,
ź sexuální kontakt s HIV-pozitivní osobou,
ź intravenózní toxikomanie,
ź virová hepatitida B nebo C,
ź tuberkulóza, apod.

Krátká návštěva v ordinaci většinou neopravňuje lékaře
k hlubšímu pátrání v soukromí pacienta, a proto pacient,
který sám nejlépe zná svůj životní styl, může upozornit na
rizikové chování a pomoci lékaři správně směrovat další vyšetření.
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ź hubnutí (zatímco lipoatroﬁe je nežádoucí účinek

léčby),
ź bolestivá periferní polyneuropatie,

nebo dokonce některé z velkých
oportunních infekcí a Kaposiho
sarkom.

Při určité shodě okolností se někdy podaří stanovit i diagnózu primoinfekce HIV.
Základní laboratorní nálezy mohou být normální, často
bývá vysoká sedimentace erytrocytů, může být mírná leukopenie, lymfopenie, anemie a trombocytopenie. C-reaktivní
protein (CRP) je normální, pokud není přítomna
komplikující bakteriální
infekce. Při vyšetření buněčné imunity je nejkonstantnějším nálezem pokles CD4+ lymfocytů a obrácení poměru
CD4+ a CD8+ lymfocytů.
Deﬁnitivní diagnóza infekce HIV se opírá o stanovení protilátek anti-HIV. Tyto protilátky se objevují za 3 týdny až
3 měsíce po infekci prakticky u všech inﬁkovaných. Reaktivní
výsledek screeningového vyšetření provedeného lokální laboratoří musí být potvrzen (konﬁrmován) v Národní refe-

Poté je pacient odeslán na specializované pracoviště, HIV
centrum při infekčním oddělení či klinice, aby zde byla poskytována další péče. Teoreticky ještě před sérokonverzí
(v tzv. sérologickém okénku) je možné detekovat akutní infekci HIV průkazem virového antigenu p24 v krvi. Diagnóza
infekce HIV pomocí přímého průkazu virového genomu se
provádí u novorozenců a kojenců matek inﬁkovaných HIV.
V jejich krvi kolují transplacentálně přenesené mateřské protilátky anti-HIV, ať již dítě bylo, nebo nebylo inﬁkováno. Kvantitativní stanovení počtu kopií virové RNA v krvi (virová nálož,
viral load HIV) se používá ke sledování průběhu a účinnosti
léčby. Zachycení infekce HIV v časném stadiu, nebo dokonce
ve stadiu primoinfekce, je přínosné zejména z epidemiologických důvodů (může příznivě ovlivnit sexuální chování).

Léčba
Ač infekci lidským virem imunodeﬁcience nelze vyléčit,
dnešní terapeutické možnosti dovolují významně omezit dopad na zdravotní stav nakažených, snížit nemocnost, zlepšit
kvalitu života a prodloužit jej. Základem efektivní péče je antiretrovirová terapie (ART) označovaná dříve jako kombinovaná antiretrovirová terapie (combination antiretroviral the-

Protiretrovirová terapie spočívá v podávání
důmyslné kombinace antiretrovirových
léků. Vychází
z pravidelně
získaných
vyšetření pacienta
a hodnocení
ukazatelů
informujících
o stavu imunity.
Infekce HIV

renční laboratoři pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze (NRL pro HIV/AIDS, SZÚ). Pozitivita HIV je ohlášena laboratoři, kde byl prováděn screeningový test, a lékaři,
který vyšetření indikoval. Ordinující lékař je obvykle touto
cestou informován i o dalším postupu. Pacientovi osobně
sdělí výsledek testu s dodržením pravidel přísné důvěrnosti
a s pochopením pro jeho psychický stav. Současně upozorní
na omezení v sexuálním životě a povinnosti vyplývající ze zákona a současně zdůrazní i možnosti léčby i poměrně příznivou prognózu. Lékař ani sestra nesmí informaci o zjištěné
HIV-pozitivitě sdělovat jiným osobám.

rapy, CART) a předtím také jako vysoce účinná antiretrovirová terapie (highly active antiretroviral therapy, HAART). Primární účinek ART vede k potlačení virové replikace, což se
příznivě odrazí ve zlepšení měřených parametrů i funkce buněčné imunity a v dopadu na zdravotní stav a zlepšení jeho
ukazatelů.
Správně volená kombinace léků, které pacient řádně užívá a na něž si virus nevyvinul odolnost (rezistenci), má rozhodující dopad na zdravotní stav a prognózu pacienta. Eradikace infekce však zatím nelze dosáhnout. Tím léčba zůstává dlouhodobá a časově neomezená. Antiretrovirotika se podávají v kombinacích tří léků alespoň ze dvou skupin. Obvyklým základem jsou dva nukleosidové inhibitory reverzní
transkriptázy (2 NRTI), resp. nukleosidový a nukleotidový
inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI + NtRTI) a jeden lék
z jedné ze tří skupin – nenukleosidový inhibitor reverzní
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transkriptázy (NNRTI), inhibitor proteinázy (PI) nebo inhibitor
integrázy (II, resp. InSTI). Jiné kombinace jsou méně obvyklé.

Vývoj antiretrovirotik postupně přináší léky vysoce účinné, dobře snášené, s nízkou toxicitou a snadným užíváním.
Pacienti snáze dodržují jednoduché režimy, tj. mají k takovým režimům vyšší adherenci. Ke zjednodušování (simpliﬁkaci) režimu přispívá nízký počet denních dávek, malý počet
tablet v dílčí dávce, nezávislost na příjmu stravy a spojování
účinných látek do kombinovaných přípravků.
Dosažení žádoucí adherence k ART je rozhodující pro
dlouhodobou prognózu HIV-pozitivních osob. Adherence závisí na mnoha faktorech klinických, psychologických
i společenských (získání pro léčbu, porozumění, jednoduchost režimu, malé nežádoucí účinky).
Rezistence HIV proti antiretrovirotikům je vážným nedostatkem protiretrovirové chemoterapie. Rezistence vzniká selekcí rezistentních mutant během léčby,
během níž není dosaženo úplného potlačení virové replikace. Kombinovaná
léčba a potlačení virové replikace k velmi nízkým hodnotám virové nálože významně oddálí nástup rezistence. Podezření na selekci necitlivého kmene HIV
vychází z hodnocení klinické odpovědi
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na léčbu a hodnocení virologických a imunologických parametrů. V praxi se používá vyšetření rezistence molekulárně
biologickými metodami, které identiﬁkují mutace na kodonech příslušných virových enzymů.
Vzhledem k aﬁnitě inhibitorů proteinázy k jaternímu
cytochromu P-450 je třeba počítat s celou řadou lékových interakcí. Zatímco lékové interakce u nukleosidových a nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NRTI a NtRTI)
a inhibitorů integrázy (InSTI) jsou zanedbatelné, nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy a inhibitory proteinázy vzájemně ovlivňují hladiny a podle toho příslušné léčivo
inhibuje nebo indukuje cytochromový systém. V případě
souběhu nemocí (komorbidit) se mají využívat antiretrovirotika s nízkým interakčním potenciálem. Inhibitory proteinázy
a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (např. efavirenz) snižují hladinu metadonu, a aby se předešlo abstinenčním příznakům během substituční léčby, je třeba dávky
metadonu zvýšit.

Péče o HIV-pozitivní pacienty
Vedle antiretrovirové léčby jsou dalšími součástmi léčebně preventivní péče profylaxe a léčba oportunních infekcí
a dalších zdravotních komplikací infekce HIV. Pacientům
v riziku oportunní infekce (např. při poklesu CD4+ lymfocytů
pod 200 bb/μl) se podávají chemoterapeutika k zamezení
vzniku, resp. aktivace latentní infekce vázané na imunodeﬁcit. Mimoto prodělaná oportunní infekce po ukončení útočné fáze léčby si vynutí podávání sekundární profylaxe, resp.

chronické supresivní terapie, aby se zabránilo recidivě, resp.
relapsu komplikující infekce. Primární profylaxe má zabránit
zejména vzniku pneumocystové pneumonie, mozkové toxoplasmózy, diseminované mykobakteriózy a systémových mykóz.

Byl zmíněn vyšší výskyt sexuálně přenosných nemocí a virových hepatitid B a C u HIV-pozitivních, protože se stejně jako infekce HIV přenášejí sexuálně či parenterálně. HIV-pozitivní jsou pravidelně laboratorně testováni na syﬁlidu a hepatitidy. Dbá se na využití možností očkování. Při nálezu lidských papilomavirů (HPV) s maligním potenciálem z análního stěru se doporučuje anoskopické vyšetření. V současné
době je u sexuálně aktivních mužů ve věku do 40 let ke zvážení případné očkování proti HPV.
Dispenzarizace HIV-pozitivních probíhá formou pravidelných zdravotních prohlídek, zahrnujících klinické vyšetření
a laboratorní testy, jejichž frekvence se řídí klinickým stavem
– u asymptomatických pacientů se provádějí obvykle tři prohlídky a tři odběry krve ročně. Pravidelná kontrola zahrnuje

klinické vyšetření a laboratorní testy, jednak základní hematologické a biochemické, jednak speciální imunologické (subpopulace lymfocytů) a virologické (virová nálož HIV, popř.
testy rezistence in vitro), a také markery virových hepatitid,
sérologie syﬁlidy, toxoplasmózy atd. Základními získanými laboratorními údaji jsou počty CD4+ lymfocytů, vyjadřující
stav buněčné imunity, a virová nálož HIV RNA, která odráží
rychlost replikace HIV a je prediktorem progrese infekce
HIV. Obě hodnoty jsou i důležitými kritérii doby zahájení léčby a hodnocení účinnosti antiretrovirové terapie: prvotním
cílem je dosažení nedetekovatelné (nulové) virové nálože
HIV, druhotným cílem pak vzestup nebo udržení příznivého
počtu CD4+ lymfocytů.

Infekce HIV

V dnešní době je u většiny úspěšně léčených pacientů nebezpečí komplikací z imunodeﬁcitu významně potlačeno
a do popředí se dostává problematika chronických nemocí
spojených s věkem a nezdravým způsobem života. Dyslipidemie, aterogeneze, kardiovaskulární riziko a onkogeneze
jsou důležitými tématy stárnoucí populace HIV-pozitivních.
Vedle sledování laboratorních ukazatelů a klinických stavů,
které úzce souvisí s infekcí HIV, se pozornost soustřeďuje také na onemocnění, jež se vyskytují i v ostatní populaci, ale
výskyt těchto stavů je u HIV-pozitivních častější nebo časnější. Pacienti jsou náležitě poučeni o rizikových faktorech
kardiovaskulárních nemocí
a podrobují se důslednému
onkologickému screeningu.
Jsou instruováni o správné životosprávě, vyrovnané výživě
a informováni o ochraně
před různými zdraví poškozujícími faktory.

Antiretrovirovou léčbu vede infektolog AIDS centra při infekční klinice či oddělení. Specializovanou péči poskytují
i lékaři dalších odborností. Specializovanou léčebnou pomoc musí v případě nutnosti poskytnout jakékoli zdravotnické zařízení. Péče praktického lékaře je zaměřena více na
řešení stavů nesouvisejících s infekcí HIV. Většinu interkurentních onemocnění u pacientů s dosud lehkým imunodeﬁcitem lze ošetřovat běžným způsobem. Tam, kde to vyžaduje zdravotní stav, výjimečně z epidemiologických důvodů,
je pacient umístěn na lůžkovém oddělení infekční kliniky.
Při ohrožení nebo selhání životních funkcí reverzibilní příčinou (např. pneumocystovou pneumonií, mozkovou toxoplasmózou, kryptokokovou meningitidou) může být indiko-
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vána i intenzivní, resp. resuscitační péče. Umisťování pacientů na JIP není běžné, ale každému pacientovi musí být
poskytnuta maximální péče při reverzibilním onemocnění,
nemluvě o stavech, které s infekcí HIV nesouvisí. Účinek dodatečně včas zahájené antiretrovirové terapie vnáší optimistický předpoklad dosažení kvalitního života po řadu let
i u pacientů, kteří přestojí intenzivní a resuscitační péči.

vání společných jehel a stříkaček toxikomany apod.). Prevence přenosu infekce HIV u injekčních uživatelů drog je zahrnuta v celé protidrogové politice. Její součástí je přístup označovaný jako „harm reduction“, tj. snižování či minimalizace
poškození drogami. Ten zahrnuje i výměnu použitého injekčního náčiní za sterilní.

Výsledný příznivý dopad na zlepšení zdraví není umožněn pouze existencí účinných antiretrovirotik, ale odráží fungování a návaznost více kroků ve sféře organizace zdravotnictví, úrovně poskytované péče a přístupu jednotlivců. O výsledné prognóze inﬁkovaných HIV tak rozhoduje celá kaskáda léčebných postupů, která zahrnuje:

ź testování anti-HIV protilátek,
ź zapojení do sítě zdravotní péče,
ź zahájení účinné ART (v USA 36 %),
ź dosažení suprese virové replikace (v USA 76 %),
ź adherenci k léčbě,
ź setrvání v péči.

Prevence
Prevence šíření infekce HIV zahrnuje aktivity nejen ve sféře zdravotnictví. V oblasti sexuální výchovy musí být pěstován pocit odpovědnosti za své zdraví, morálně odsuzována
promiskuita, prohlubovány znalosti o nebezpečích přenosu
HIV a propagován bezpečnější sex (safer sex, tj. používání
prezervativu). Ve skupinách osob s rizikovým chováním se
zdravotní výchova zaměřuje na odstranění návyků vedoucích k riziku přenosu HIV (nechráněný pohlavní styk u prostitutek a promiskuitních homosexuálů i heterosexuálů, použí-

Nechráněný
pohlavní styk
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Kromě toho se podporuje možnost testování protilátek
anti-HIV na vlastní žádost, neboť včasná diagnóza přispívá
ke zlepšení individuální prognózy onemocnění a zabrání nevědomému šíření nákazy v populaci. Antiretrovirová terapie
příznivě ovlivňuje infekčnost HIV-pozitivních, takže snižuje riziko přenosu infekce HIV u sérodiskordantních párů a omezuje šíření infekce náhodnými sexuálními styky nezodpovědných osob. Prevence nosokomiálního přenosu infekce
HIV spočívá v dodržování hygienicko-protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízeních a systematickém vyšetřování dárcovské krve, krevních derivátů, tkání, orgánů a spermatu. U gravidních HIV-pozitivních žen je nutné zavést profylaktická opatření. Při ošetřování stačí dodržovat běžné hygienické zásady. Nebezpečnou situaci pro personál představuje jen poranění o nástroj kontaminovaný krví. Za těchto
okolností lze využít i možnosti urychleně podat antiretrovirové léky na dobu jednoho měsíce jako tzv. postexpoziční
profylaxi.

ź ochrana jedinců před infekcí HIV (protože by se bez

PrEP v určité životní etapě zřejmě nakazili);
ź statisticky doložené snížení výskytu infekce HIV

ve skupině s rizikovým chováním a sekundárně
v celé populaci;
ź dispenzarizace zájemců o PrEP je cestou k pravidelnému testování na HIV a další sexuálně přenosné
nemoci (tím k dosažení včasného stanovení
diagnózy, léčbě a zábraně šíření infekce HIV a dalších
sexuálně přenosných nemocí).

Závěr
Neléčená infekce HIV vede prakticky bez výjimek po několika letech či desetiletích ke smrti. Naštěstí existuje účinná
léčba. Infekci sice nevyléčí, ale dramaticky příznivě ovlivní její průběh, takže HIV-pozitivní mohou žít běžným způsobem
bez významnějších omezení, zdravotních obtíží a s vizí dosažení délky života jako HIV-negativní. Zde je však hlavní nesnáz. Výsledky léčby infekce HIV jsou podmíněny dokonalou
spoluprací, spočívající v soustavném užívání protivirových léků a pravidelných lékařských kontrolách. Drogově závislí
jsou však obecně málo ukázněnými pacienty. Není překvapující, že prognóza infekce HIV je u toxikomanů horší než
u jiných skupin HIV-pozitivních. Nezbývá, než jakýmikoli prostředky zabránit nákaze.

Infekce HIV

Novým a poněkud kontroverzním tématem je preexpoziční profylaxe (PrEP). Tou se rozumí podání (perorálních)
protivirových léčiv k individuální ochraně osob ve vysokém
riziku nákazy HIV. Je určena promiskuitním homosexuálním
mužům před rizikovými sexuálními aktivitami. Nelze pominout zjevná i skrytá nebezpečí tohoto přístupu – od rizika toxicity léků, vývoje rezistence HIV vůči antiretrovirotikům,
přes cenu léků, až po neopatrné chování v případě ostatních sexuálně přenosných nemocí a jejich vyšší výskyt. PrEP
je však vhodné chápat jako doplňující a velmi účinný prostředek prevence šíření infekce HIV/AIDS (kde selhávají jiné
prostředky), a tedy jistou analogii „harm reduction“ u toxikomanů aplikujících si drogy injekčně. S PrEP lze souhlasit, nebo se s ní alespoň smířit, pokud se vezmou v úvahu příznivé
dopady:

Vývoj očkovacích látek zatím nepřinesl účinnou vakcínu k reálnému preventivnímu, postexpozičnímu nebo
léčebnému použití.

29

CZ-VHCV-190003

Tento materiál vznikl za podpory ﬁrmy Abbvie

