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Použité zkratky: 
ADCC – buněčná cytotoxicita závislá na protilátkách (antibody dependent cellular cytotoxicity) 

AIDS – syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

CA – protein tvořící kapsidu 

CAPRISA  - Jihoafrické centrum výzkumu AIDS (Centre for the AIDS Programme of Research in 

South Africa) 

CDC – centrum pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control) 

ČSAP – Česká společnost AIDS pomoc 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ELISA – Enzyme – linked immunosorbent assay 

FC – ţenský kondom (Female condom) 

HAART – vysoce účinná antiretrovirová terapie (Highly Active AntiRetroviral Therapy) 

HIV – virus lidské imunodeficience (human immudeficiency virus) 

HSV 2 – Herpes simplex virus 2 (původce genitálních lézí) 

HTLV-III – Human T-lymphotropic virus type III, později nazván HIV 

IAVI - Mezinárodní iniciativa pro vývoj vakcíny proti AIDS (International AIDS Vaccine 

Initiative) 

IN – integráza 

LAV – Lymphadenopathy-associated virus, později nazván HIV 

MA – matrixový protein 

MC – muţská obřízka (Male circumcision) 

NC – nukleokapsidový protein 

Nt – nukleotid 

PR – proteáza 

RNA – ribonukleová kyselina  

RNasa H - ribonukleasa H 

RT – reverzní transkriptáza 

SIV – virus opičí imunodeficience (Simian immunodeficiency virus) 

STI – pohlavně přenosné infekce (Sexually Transmitted Infection) 

SU – povrchový glykoprotein 

SZÚ – Státní zdravotní úřad 

TM – transmembránový glykoprotein 

VA w.o.w. – Druh ţenského kondomu 

V jeho otevřený konec má trojúhelníkový tvar (V-shape) 

A jako l´Amour (láska) 

w.o.w – worn of women (pouţíván ţenou) 

WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom
http://en.wikipedia.org/wiki/Female_condom
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_transmitted_disease
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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá novými preventivními metodami v boji proti HIV 

(Virus lidské imunodeficience). V první kapitole se zaměřuje na popis viru HIV. Další 

kapitoly se zabývají preventivními metodami, ať uţ se jedná o metody ABC (abstinence, 

být si věrný, kondom), které patří do staré preventivní strategie v boji proti HIV, nebo o 

inovativní metody jako jsou muţská obřízka, poševní pesar, mikrobicidy a HIV vakcíny. 

Poslední kapitola se věnuje situaci v České republice a různým způsobům osvěty 

v českých školách.  

 

Klíčová slova: virus lidské imunodeficience, AIDS, sexuální přenos, preventivní metody, 

kondom, mikrobicidy, HIV vakcíny, muţská obřízka, poševní pesar. 

 

 

 

Abstract 
 

This bachelor theses deals with the new preventive methods in the fight against HIV 

(Human Immunodeficiency Virus). Chapter 1 is aimed at the HIV characterization. The 

next chapters dwell on the preventive methods, whether these are ABC methods 

(abstinence from sex, being faithful, use of condoms), which belonging to the old preventive 

strategy in HIV struggle or innovation methods like male circumcision, vaginal diaphragm, 

microbicides and HIV vaccines. The final chapter deals with the situation in Czech 

Republic and various ways of educational training at czech schools.   

 

 

Key words: Human Immunodeficiency Virus, AIDS, sexual transmission, preventive 

methods, condoms, microbicides, HIV vaccines, male circumcision, vaginal diaphragm. 
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Motto:  
 

„Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie, 

nemá žádné vedlejší účinky! Stejně jako je kombinovaná terapie, je potřebná i 

kombinovaná prevence.“ 

(N. Ramjee, na plenárním zasedání XVI. Světové konference o AIDS, Toronto 2006)  

 

 

1. Úvod 
Tématem této bakalářské práce jsou nové preventivní metody v boji proti HIV. 

Současné metody, které se zkráceně označují ABC (abstinence, být si věrný, kondom) zná 

asi většina z nás. Ale je tomu tak i u těch nových, které spolu s ABC mají označení A – I? 

Opravdu všichni víme, co je to femidom a jak se pouţívá, popřípadě jak nás ochrání 

mikrobicid? Tato práce by měla podat přehled o nových preventivních metodách, o tom jak 

se pouţívají a jakou mají účinnost proti infekci HIV. 

V další části své práce jsem se zaměřila na situaci v České republice. Konkrétně na to, 

kde je moţné nechat se testovat na HIV a kde hledat pomoc. Dále i na to, jak probíhá 

osvěta na českých školách. Blíţe jsem charakterizovala interaktivní projekt „Hrou proti 

AIDS―, který mimo jiné mládeţ seznamuje s novými preventivními metodami.  
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2. Virus HIV 

HIV (human immudeficiency virus = virus lidské imunodeficience) patří do čeledi 

Retroviridae, do rodu Lentivirus. Specifickým znakem pro retroviry je jejich replikační 

cyklus, během kterého je virová RNA reverzně přepsána do DNA, která je následně 

integrována do hostitelské chromozomální DNA. Tuto integrovanou formu nazýváme 

provirus. Provirus slouţí jako templát pro tvorbu virové RNA a proteinů, ze kterých se 

skládá potomstvo viru (Goff, 2007). Infekce virem HIV sdílí s lentiviry tyto základní 

charakteristiky: 

 Virus infikuje buňky krevní řady 

 Infekce je celoţivotní, charakterizovaná perzistentní virémií a dlouhým 

obdobím subklinických příznaků 

 Infekce způsobuje velmi slabou protilátkou odpověď 

 V průběhu infekce virus kontinuálně mutuje a mění své antigenní sloţení 

(antigenní drift) 

 Infekce má v konečném stádiu neuropatologické projevy  

 

2.1. Objev viru 

4. června 1981 zveřejnilo Centrum pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control – 

CDC) zprávu o výzkytu pneumonie způsobené Pneumocystis carinií. Toto onemocnění se 

objevilo u 5 homosexuálů v Los Angeles. V USA je pneumocystová  pneumonie spojována 

výhradně s imunodeficientními pacienty. Spojitost mezi sexuální praxí a touto oportunní 

infekcí dala vznik záchytu onemocnění, které o rok později vešlo ve známost jako AIDS 

(Immune Deficiency Syndrome nebo téţ Acquired Immune Deficiency Syndrome, 

česky Syndrom získaného selhání imunity) (CDC, 1996). Epidemiologická data 

naznačovala, ţe nová choroba je přenášena kontaminovanou krví, nebo pohlavním stykem 

s infikovaným jedincem.  

Průkaz virové etiologie AIDS na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1983 prokázala 

pracovní skupina Luca Montagniera, působící v Pasterově ústavu, souvislost mezi AIDS a 

virem LAV (LAV – Lymphadenopathy-associated virus). LAV nesl rysy typické pro 

retroviry a vyznačoval se tím, ţe napadal CD4+ T-lymfocyty (Barré-Sinoussi et al., 1983).  

Následovně Robert Gallo a jeho spolupracovníci v americké Bethesdě izolovali (Gallo et 

al., 1983) a opakovaně detekovali u pacientů s AIDS lidský retrovirus HTLV-III (HTLV-

III – Human T-lymphotropic virus type III) (Gallo et al., 1984). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom
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V roce 1986 došlo ke sjednocení názvu a tento retrovirus byl pojmenován HIV (human 

immudeficiency virus = virus lidské imunodeficience) (Coffin et al., 1986).  

Po letech pří o prvenství objevu a nejasností kolem zprvu izolovaného viru 

(Montagnier, 2002; Gallo, 2002) byli pracovníci obou laboratoří nominováni na Nobelovu 

cenu. Roku 2008 obdrţeli Nobelovu cenu za medicínu pouze Luc Montagnier a jeho 

spolupracovnice Françoise Barré – Sinoussi (http://nobelprize.org/). 

 

2.2. Biologie HIV 

Vnitřní sloţení zralého virionu HIV je charakteristické pro všechny retroviry (obr. 1). 

Genom viru HIV je diploidní a je tvořen dvěma řetězci RNA s pozitivní polaritou. 

Komplexní genom dlouhý 9749 nt obsahuje 9 genů (viz. obr. 2) a kromě základního 

uspořádání typického pro retroviry (5´gag-pol-env-3´) obsahuje ještě 6 přídatných 

regulačních genů (tab. 1). Ţivotní cyklus HIV je přehledně popsán na obr. 3. 

 

 

Obr. 1 – Vnitřní složení zralého virionu HIV-1. Viriony jsou obalené a virová partikule má 

okolo sebe fosfolipidový obal (envelope), ve kterém jsou zakotveny virové glykoproteiny, 

transmembránový (TM, gp41) a povrchový (SU, gp120). Tyto glykoproteiny zprostředkovávají vazbu 

virionu na buněčné receptory CD4. Pod fosfolipidovým obalem se nachází virová matrix  – vrstva 

matrixového proteinu (MA) p17. Kapsida tvoří vnější vrstvu virového jádra (core) a je tvořena 

proteinem (CA) p24. Uvnitř core se nachází virový genom, který obsahuje dvě molekuly ssRNA. 

Virová RNA je obalena nukleokapsidovým (NC) proteinem p7.   Dále se v core nachází enzym reverzní 

transkriptáza (RT), která má 2 enzymatická centra, první je DNA polymeráza – můţe kopírovat jak 

RNA templát, tak i DNA templát a druhé centrum je ribonukleasa H (RNasa H), která degraduje 

http://nobelprize.org/
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hybridní molekuly RNA:DNA.  Virové core obsahuje také integrásu (IN). Virová proteáza (PR) se 

nachází ve virionu mimo kapsidu a její enzymatická aktivita (štěpí Gag a Gag-Pol prekurzor) je 

nezbytná pro úspěšný průběh morfogeneze (Freed a Martin, 2007). Obrázek převzat z Freed, 1998. 

 

 

Obr. 2 – Genom viru HIV-1. Genom viru HIV kóduje 3 strukturní polyproteiny (Gag, Pol, 

Env) a 6 regulačních (Vif, Vpr, Tat, Rev, Vpu, Nef). Funkce proteinů jsou přehledně shrnuty v Tab. 1. 

Obrázek převzat z Freed, 1998. 

 

Gen Protein Funkce 

Strukturní   

Gag Matrix (MA) Strukturní protein kapsidy 

 Kapsida (CA) Strukturní protein kapsidy 

 Nukleokapsida (NC) Strukturní protein kapsidy 

 p6 Strukturní protein kapsidy 

Pol Proteáza (PR) Virový enzym 

 Reverzní transkriptáza 

(RT) 

Virový enzym 

 Integráza (IN) Virový enzym 

Env Povrchový 

glykoprotein (SU) 

Virový obalový glykoprotein 

 Transmembránový 

glykoprotein (TM) 

Virový obalový glykoprotein 

Regulační   

 Tat Transaktivátor virové transkripce 

 Rev Transport nesestříhané mRNA do cytoplazmy 

 Vif Podporuje infekčnost viru. 

 Nef Sniţuje regulaci MHC 1 a CD4; zvyšuje infekčnost viru; 

usnadňuje aktivaci T-buněk 

 Vpu Podporuje uvolňování virových částic; degraduje CD4. 
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Nachází se pouze u HIV-1. 

 Vpr Zastavuje buněčný cyklus v G2 fázi; podporuje vstup 

preintegračního komplexu do nedělících se buněk. 

 Vpx Usnadňuje replikaci viru; podporuje vstup preintegračního 

komplexu do makrofágů. Vyskytuje se pouze u HIV-2 a SIV. 

Tabulka 1 – Popis funkce jednotlivých genů (Guatelli, 2002). 

 

 

Obr. 3 – Životní cyklus viru. Ţivotní cyklus viru začíná vstupem viru do hostitelské buňky 

pomocí CD4 receptorem zprostředkované fúze (krok 1). Na buněčný CD4 receptor se váţí virové 

proteiny gp120 a gp41. K vyvolání fúze, je potřeba, aby v hostitelské buňce byly přítomny i 

koreceptory. Tyto koreceptory patří do rodiny chemokininových receptorů a pro vazbu viru jsou 

nejdůleţitější CCR4 a CCR5. Po fúzi membrán core vstupuje do cytoplazmy hostitelské buňky (krok 2). 

Další důleţitý krok (3) je reverzní transkripce virové RNA, dochází k přeměně ssRNA do dsDNA. Tato 

reakce je katalyzována reverzní transkriptázou. dsDna je do jádra buňky transportována (krok 4) ve 

formě preintegračního komplexu (PIC – Preintegration komplex). Dále dochází k integraci do 

chromozomální DNA, na které se podílí enzym integráza. Virová DNA slouţí jako templát pro DNA-



11 

 

dependentní RNA polymerázu (pol II) a vede k produkci mRNA (mesengerové = informační RNA), 

z nich jsou některé sestříhány a transportovány do cytoplazmy, kde z nich vznikají virové proteiny (krok 

5). Nově vzniklá virová RNA a virové proteiny jsou transportovány k plazmatické membráně, kde se 

z nich formují nezralé virové částice (krok 6). Mezi poslední kroky ţivotního cyklu řadíme  maturaci 

(zrání) viru, na které se podílí enzym proteáza a uvolnění zralé virové částice z hostitelské buňky (krok 

7) (Text podle Freed a Martin, 2007). Obrázek převzat z http://www.niaid.nih.gov/topics/.  

 

2.3. Patogeneze 

HIV napadá a zabíjí buňky rozhodující pro účinnou imunitní odpověď organismu. Aby 

došlo k účinné infekci, tak na lidské buňce musí být přítomny CD4 receptory a 

chemokininové koreceptory CXCR4 (pro lymfotropní kmeny HIV napadající pomocné T-

lymfocyty) nebo CCR5 (pro monocytotropní kmeny HIV napadající makrofágy). 

Základním projevem infekce HIV-1 je postupná ztráta CD4+ T-lymfocytů a hluboké 

potlačení imunity. Průběh onemocnění má 3 fáze (viz. obr. 4): 

1. Primární (akutní) fáze 

2. Chronická (asymptomatická) fáze 

3. Pokročilé onemocnění (AIDS) 

 

Obr. 4 – Průběh onemocnění. Krátce po infekci virem HIV klesá počet CD4+ T-lymfocytů 

téměř na polovinu a dochází k nárůstu koncentrace HIV RNA. Během chronické fáze dochází k poklesu 

HIV RNA na relativně nízkou hladinu. Následný vzestup HIV RNA a pokles počtu CD4+ T-lymfocytů 

pod 200 buněk/mm
3
 je spojován s onemocněním AIDS. Doba trvání jednotlivých fází je u různých 

Primární  

fáze Chronická fáze AIDS 

http://www.niaid.nih.gov/topics/
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pacientů odlišná a můţe být pozměněna antiretrovirovou terapií. Progrese AIDS u osob infikovaných 

HIV-2 pokračuje pomalejším tempem. (Obrázek převzat z http://michittra.wordpress.com/).  

 

2.3.1. Primární infekce 

Během této fáze se u většiny osob projevují nespecifické příznaky akutního virového 

onemocnění (bolest svalů, malátnost, bolest hlavy, horečka, zánět hltanu aj.), v 70 % 

případů se vyskytuje nesvědivá vyráţka v obličeji a na trupu. Pokud se mezi příznaky 

objevuje i hubnutí a tvorba vředů, je to známka toho, ţe se jedná o HIV-1. Příznaky 

onemocnění se začínají objevovat obvykle 2 týdny po nakaţení. U většiny pacientů vymizí 

během 3 – 4 týdnů (Kuritzkes a Walker, 2007). 

2.3.2. Chronická infekce 

Ztráta CD4+ T-lymfocytů probíhá rychlostí 30 – 60 buněk/mm
3
/rok. Mezi projevy 

tohoto stádia patří únava, lymphopenopatie, orální a vaginální kandidózy, herpes zooster a 

řada dalších koţních chorob. S postupujícím onemocněním dochází k častějšímu výskytu 

nočního pocení. V této fázi můţe choroba postihnout jakoukoli orgánovou soustavu – např. 

CNS s projevy demence. Dochází k úbytku váhy, svalové hmoty, k poruchám trávicího 

traktu, k nespecifické intersticiální pneumonii a k mnoha dalším onemocněním (Kuritzkes 

a Walker, 2007). 

2.3.3. Pokročilé onemocnění (AIDS) 

Imunitní systém úplně selhává, organismus je napadán různými houbovými a 

plísňovými onemocněními. Projevují se choroby jako pneumokoková infekce, tuberkulóza 

a mnoho jiných (Kuritzkes a Walker, 2007). 

 

2.4. Diagnóza  

Potvrzení či vyvrácení infekce HIV se provádí krevními testy na HIV. Jejich účelem je 

zjistit, zda se v těle vyskytují protilátky proti HIV. Virus není identifikován ihned poté, co 

došlo k přenosu. Je zde tzv. imunologické okénko. Jedná se o období, kdy vyšetřený ještě 

nestačil vytvořit detekovatelné protilátky. To znamená, ţe HIV infekci lze s jistotou 

potvrdit aţ s tříměsíčním zpozděním od rizikové události (http://www.pohlavni-

choroby.cz).  

Detekce infekce HIV-1 se provádí pomocí metody ELISA (Enzyme – linked 

immunosorbent assay), která slouţí k detekci protilátek namířených proti HIV-1, HIV-2. U 

většiny nakaţených osob jsou protilátky detekovatelné po 6 – 12 týdnech od nakaţení 

http://michittra.wordpress.com/
http://www.pohlavni-choroby.cz/
http://www.pohlavni-choroby.cz/
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(Marlink et al., 1986). Pozitivní výsledek je znovu testován vyuţitím metody Western Blot. 

Citlivost kombinování Elisa a Western Blot je téměř 100%. U dětí, které se narodily 

matkám infikovaných virem HIV, je testování sloţité, protoţe se u nich nachází anti HIV-1 

protilátky, které získaly během těhotenství. K jejich rozpadu dochází 9 – 18 měsíců po 

porodu. Pokud u dítěte po 18 měsících věku protilátky přetrvávají, je to důkaz, ţe je 

nakaţeno virem HIV-1 (CDC, 1994). 

 

2.5. Původ viru a epidemiologie 

2.5.1. Původ 

Po objevení HIV-1 byl roku 1986 objeven příbuzný, ale imunologicky odlišný lidský 

retrovirus (dnes HIV-2) u několika osob ţijících v západní Africe. Ve srovnání s HIV-1 

způsobuje pomalejší pokles CD4+ T-lymfocytů, vyznačuje se delší dobou asymptomatické 

infekce a niţší mortalitou.  

Po těchto objevech bylo nalezeno několik odlišných primátích lentivirů, u nichţ byly 

zjištěny příbuzenské fylogenetické znaky s HIV-1. Tyto viry byly pojmenovány SIV 

(Simian immunodeficiency virus = virus opičí imunodeficience), aby byly odlišitelné od 

lidských virů HIV-1, HIV-2. HIV-2 je blízce příbuzný SIVSMM, viru izolovaného z divoce 

ţijícího mangabeje kouřového. Vzhledem k velmi blízkému kontaktu mezi člověkem a 

opicemi, se domníváme, ţe SIVSMM je původcem HIV-2, který byl následně přenesen na 

člověka (Freed a Martin, 2007). 

 

Obr. 5 – Původ viru HIV. Znázornění fylogenetické příbuznosti mezi HIV-1 a HIV-2 na 

základě sekvence genu pol. SIVCPZ a SIVSMM jsou primátí lentiviry získané z šimpanze a mangabeje 

kouřového. (Obrázek převzat z http://www.wipo.int/). 

 

Genetické podtypy HIV-1 se dále dělí do tří skupin – M (main, převaţující), O (outlier, 

odlehlé) a N (non M, non O). Skupina M se na základě genetické příbuznosti člení na 

zatím 9 subtypů (A aţ D, F aţ H, J, K) (Freed a Martin, 2007). Další subtypy E a I se zatím 

http://www.wipo.int/
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povedlo izolovat jen v rekombinantní podobě s jiným subtypem (Grznárová et Lipov, 

2010).  

2.5.2. Epidemiologie 

V dubnu roku 1985 byl schválen krevní test pro detekci protilátek a od té doby je moţné 

epidemii viru HIV sledovat (Barrett et al., 1986; Ward et al., 1986). Na počátku byla 

epidemie detekována jen v USA a Evropě, ale později se odhadovalo aţ 60 miliónů 

infikovaných osob na celém světě.  

V současné době je nejvíce postiţeným kontinentem sub-saharská Afrika, ţije zde okolo 

22,5 milionů lidí infikovaných HIV. Celosvětově je na světě 33,3 milionu lidí ţijících 

s HIV (viz. obr. 5). V roce 1999 to bylo 26, 2 milionu, coţ znamená, ţe k roku 2009 se 

počet zvýšil o 27%. V roce 2009, ze kterého jsou nejaktuálnější data, bylo nově nakaţeno 

2,6 milionu. Je to o 19% méně, neţ bylo nakaţeno v roce 1999.  

Dochází tedy ke sníţení počtu nově nakaţených a zároveň se sniţuje počet lidí, kteří na 

HIV umírají. To je výsledek antiretrovirové terapie. V celkovém efektu je docíleno toho, 

ţe počet lidí ţijících s HIV se zvyšuje (http://www.unaids.org/).   

 

Obr. 6 – Odhadovaný počet dospělých a dětí žijících s HIV (2009). Obrázek znázorňuje 

výskyt infikovaných osob (dětí i dospělých) na celém světě. Celkově k roku 2009 na světě ţije 33,3 

milionů osob infikovaných HIV. (převzato z http://www.unaids.org/ ). 

 

Obr. 7 – Změny ve výskytu HIV, 2001 – 2009. Mapa zahrnuje 60 zemí, ve kterých došlo 

k změnám ve výskytu HIV. Červená barva značí vzrůst nakaţených o více jak 25%. Šedá barva 

http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/documents/20101123_epislides_core_en.pdf
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znamená, ţe v daných zemích nedocházelo k ţádné změně. Zelená znázorňuje země, kde počet 

nakaţených klesl o více jak 25%. Bílá barva označuje země, které nebyly do tohoto měření zahrnuty. 

(Převzato z http://www.unaids.org/).  

 

2.6. Mechanismus přenosu 

HIV se můţe přenést mnoha způsoby (viz. tabulka 2). Nejčastěji se lidé nakazí 

sexuálním stykem s infikovanou osobou. Větší riziko přenosu je z muţe na ţenu, neţ 

z ţeny na muţe. Nebezpečí nákazy stoupá s homosexuálním stykem. HIV se můţe 

přenášet i parentálně z matky na dítě během těhotenství. Vysoké riziko nákazy je také mezi 

injekčními uţivateli drog.  

V dnešní době známe mechanismus přenosu a to nám dává určitou moţnost, abychom 

sníţili výskyt tohoto onemocnění. Dochází k vývoji mikrobicidů, doporučuje se muţská 

obřízka, která sníţí riziko přenosu aţ o 60%, a také se doporučuje změna sexuálního 

chování (Kuritzkes a Walker, 2007). 

 

Způsob přenosu Riziko přenosu HIV 

Náhodné poranění jehlou 0,2% - 0,4% 

Přenos přes slizniční membránu 0,1% 

Receptivní orální sex Od 0% do 0,04% 

Insertivní orální sex < 0,1% 

Receptivní vaginální sex < 0,1% 

Receptivní anální sex 0,01% - 0,15% 

Sdílení jehel s injekčními uţivateli drog < 3% 

Krevní transfúze 90% - 100% 

 

Tabulka 2 – Způsob přenosu HIV. V tabulce jsou uvedeny způsoby přenosu HIV. Nejvyšší 

pravděpodobnost nákazy je přes krevní transfúzi. Pojmy receptivní a insertivní souvisí s rolí sexuálního 

partnera. Insertivní orální sex znamená, ţe muţ vkládá penis do úst partnerky/partnera. Ten, kdo penis 

přijímá ústy má roli receptivní. (Převzato z 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=471) 

http://www.unaids.org/
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=471
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3. Preventivní programy 
Charakterizovat jednou větou, co jsou preventivní programy je dosti obtíţně. Kaţdý si 

pod tímto slovním spojením představuje něco trochu jiného. Obecně lze ale říci, ţe cílem 

kaţdého preventivního programu je zabránění vzniku a šíření HIV infekce edukací a 

intervencí v cílové populaci. Je tedy zřejmé, ţe v principu neexistuje jednotný postup, jak 

připravit úspěšný preventivní program, neboť je vţdy nutné uvaţovat v kontextu daného 

regionu (podrobně na http://www.avert.org/global-hiv-prevention.htm). Intervenční 

strategie se povětšinou soustředí na zamezení šíření viru z jiţ nakaţených osob pomocí 

zvyšování dostupnosti antiretrovirové léčby kombinované s moţností bezplatného 

testování HIV pozitivních osob a doplněné o zajištění dostatku spolehlivých preventivních 

prostředků pro dosud nenakaţené osoby. Edukační strategie se soustředí na zvyšování 

informovanosti o těchto preventivních prostředcích v boji proti šíření viru HIV. Na co se 

tedy tyto preventivní osvětové kampaně soustředí?  

Propagované způsoby prevence se v anglosaské literatuře opisují prvními devíti 

písmeny abecedy (A – I). Kaţdé písmeno má svůj význam a ukazuje na moţnost v boji 

s HIV (http://www.global-campaign.org/1). 

 

A – abstinence (abstain) 

B – být věrný (be faithful) 

nechat se testovat na HIV (being tested for HIV) 

C – kondomy (chránit se kondomem) (condoms) 

muţská obřízka (circumcision) 

D – diafragma (poševní pesar) (diaphragm) 

E – expoziční profylaxe, preexpoziční, ale také postexpoziční (exposure prophylaxis 

(pre- and post)) 

F – mikrobicidy („tekuté kondomy―) (female-controlled microbicides) 

G – léčba ostatních pohlavně přenosných chorob (STI – sexually transmitted infection) 

(genital tract infection control) 

H – léčba HSV 2 (HSV 2 suppressive treatment) 

I – postvakcinační imunita (imunity induced by vaccine)  

 

http://www.avert.org/global-hiv-prevention.htm
http://www.global-campaign.org/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_transmitted_disease
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3.1. Abstinence 

Nejlepší cestou, jak chránit sebe před STI je abstinence, čili nemít pohlavní styk, nebo 

udrţovat monogamnní vztah s někým, o kom víme, ţe je neinfikovaný (Nordenberg, 

1998).  

3.2. Kondom 

Pokud uţ jsou lidé sexuálně aktivní, je kondom nejlepší způsob ochrany. Kondom 

(prezervativ) je bariérový antikoncepční prostředek. Vyrábí se nejčastěji z latexu. A právě 

latex je materiál, který slouţí jako bariéra pro částice menší nebo stejně velké jako jsou 

částice STI, včetně HIV (Heusser et al., 1993).   

Pokud je kondom správně a důsledně pouţíván, sniţuje riziko přenosu HIV aţ o  

80-90% (Scala et al., 1989), podle jiné studie je účinnost kondomu 82-98% (Jedlička et al., 

2002). Muţské i ţenské kondomy se dají volně koupit. Jejich výhodou je, ţe chrání jak 

proti HIV, tak i proti ostatním STI a také zabraňují nechtěnému otěhotnění (Porche, 1998).  

Muţský kondom je široké veřejnosti dobře znám, ale je tomu tak u i ţenského 

kondomu? Ţenský kondom (femidom) existuje ve dvou druzích. První druh FC (viz obr. 7) 

je vyroben z polyuretanu a jeho obdoba FC2 je z nitrátu, oba mají stejný design, ale FC2 je 

levnější. Druhý druh VA w.o.w je vyroben z latexu a vypadá jinak neţ FC/FC2 (viz obr. 8) 

(http://www.avert.org/
1
). Ţenský kondom dává ţenám moţnost ochrany během sexuálního 

styku, ale jeho cena je zhruba 15 – 20 krát vyšší neţ za muţský latexový kondom 

(http://www.usaid.gov/ 
1
).  

 

 

      

Obr. 8 – Ženský kondom FC. FC je 17 cm dlouhý prezervativ vyrobený z polyuretanu. Na 

kaţdém konci má pruţné krouţky. Uzavřený konec se zavádí do pochvy. Druhý krouţek zůstává po 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nordenberg%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heusser%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.avert.org/
http://www.usaid.gov/
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dobu styku viditelný. FC je lubrikovaný a neobsahuje spermicidy. Po styku se musí kondom vyjmout, 

lze pouţívat pouze jedenkrát. (Převzato z http://www.avert.org/
1
).  

 

 

Obr. 9 – Ženský kondom VA w.o.w.. VA je dlouhý 9 cm a je vyroben z latexu. Jeho otevřený 

konec je trojúhelníkového tvaru. Uzavřený konec se zavádí do pochvy a uvnitř má houbu, která pomáhá 

jeho upevnění. Kondom je lubrikovaný a neobsahuje spermicidy. Také je na jedno pouţití. (Převzato z 

http://www.avert.org/
1
). 

 

Bohuţel je mnoho lidí, kteří nemohou pouţívat kondom a tím se vystavují vysokému 

riziku. Proto je důleţité umoţnit jim přístup k ochraně, například v preventivních 

programech soustředících se na distribuci kondomů (http://www.cdc.gov/).  

 

3.3. Mužská obřízka 

Muţská obřízka je chirurgický zákrok, při kterém dochází k odstranění předkoţky z 

penisu. Po jejím odstranění povrchový epitel ţaludu vytváří ochranou keratinovou vrstvu, 

která plní funkci přírodního kondomu (de Vincenzi et al., 1994). Tento zákrok sniţuje 

riziko přenosu HIV u heterosexuálního styku o 50-60% (Gray et al., 2007). Nevylučuje to 

ale, ţe obřezaní muţi nemohou být infikováni HIV, nebo HIV přenášet. Znamená to pouze 

to, ţe riziko nákazy HIV během sexu s HIV pozitivní ţenou je o polovinu menší, neţ u 

muţe, který nebyl obřezán (http://www.global-campaign.org/ 
2
).  

Pokud by se tento zákrok prováděl jiţ na novorozencích, tak by přinesl několik výhod. 

Jednak, byl by lépe proveditelný, bezpečnější a v neposlední řadě méně nákladný, neţ 

obřízka u dospělého muţe. Tím by bylo zajištěno, ţe během 15 – 20 let, kdy tito 

novorozenci začnou být sexuálně aktivní, dojde ke sníţení přenosu HIV (Dini, 2010).  

http://www.avert.org/
http://www.avert.org/1
http://www.cdc.gov/hiv/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Vincenzi%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.global-campaign.org/
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3.4. Vaginální diafragma (poševní pesar) 

Diafragma je druh bariérové antikoncepce. Má podobu kloboučku a je vyrobena 

nealergenního chirurgického silikonu. Pesar je na vícero pouţití (http://femcap.com/). Je to 

účinná ochrana před otěhotněním, ale také chrání před STI, včetně HIV (Shihata, 2004). 

Před pohlavním stykem se zavádí hluboko do pochvy aţ před děloţní čípek, aby 

zabránila průniku spermií do dělohy. Děloţní čípek má jednovrstevný sloupcovitý epitel, 

to ho činí více přístupný pro HIV, na rozdíl od vícevrstevného dlaţdicového epitelu 

pochvy. Transformační zóna děloţního čípku, oblast mezi sloupcovitým a dlaţdicovým 

epitelem, má vyšší koncentraci vnímavých buněk na HIV, včetně CD4+ T-lymfocytů a 

buněk s CCR5 a CXCR4 (Levine et. al., 1998).  

 

Obr. 10 – Diafragma (pesar). Jedná se o gumový klobouček, jehoţ okraj je vyztuţen kovovou 

spirálou. Zasunuje se hluboko do pochvy. Je vhodné jej pouţívat v kombinaci s mikrobicidy, protoţe 

nemusí úplně přilnout a můţe dojít je vniknutí spermií. (Převzato z http://www.zenax.cz/).   

 

3.5.  Expoziční profylaxe 

Za expoziční profylaxi lze povaţovat soubor činností vedoucích k ochraně před nákazou 

u osob exponovaných viru.   

Pokud z nějakého důvodu virus HIV vstoupil do těla, je tu ještě metoda postexpoziční 

profylaxe, která můţe zabránit rozvoji infekce. Musí být zahájena nejpozději do 72 hodin 

od rizikového chování. Jedná se o podávání protivirových léků, tedy stejných, jako berou 

HIV pozitivní pacienti, po dobu čtyř týdnů (http://www.tht.org.uk/). Tato metoda je 

poměrně drahá, riziková a nejistá. Lze o ni zaţádat v AIDS centrech, kde její nezbytnost 

posoudí odborníci (http://www.hiv.cz/).  

Preexpoziční profylaxe spočívá v podání protivirových léků před sexuálním rizikem. 

Vyuţívá se především v zemích, kde ţena nemůţe po muţi, se kterým má pohlavní styk a 

on je HIV pozitivní, vyţadovat kondom (http://www.ossnad.cz/).  

http://femcap.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levine%20WC%22%5BAuthor%5D
http://www.zenax.cz/
http://www.tht.org.uk/
http://www.hiv.cz/
http://www.ossnad.cz/
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3.6.  Mikrobicidy 

Mikrobicidy jsou chemické prostředky, které se aplikují do pochvy nebo konečníku. 

Chrání před STI, včetně HIV. Existují v několika variantách, jako gely, čípky, krémy či 

filmy. Pokud mají spermicidní účinek, slouţí i jako antikoncepční prostředek 

(http://www.global-campaign.org/ 
3
).  

Mají několik výhod – např. lze je pouţít, aniţ by druhý partner o něm věděl, tudíţ 

chráníte sebe a nepotřebujete souhlas od toho druhého, lze je aplikovat jiţ několik hodin 

před samotným pohlavním stykem, nízká cena (cena, která je maximálně rovna ceně za 

muţský kondom), zachovává moţnost otěhotnění a zároveň chrání před STI. Bohuţel je tu 

i několik nevýhod – účinnost je niţší neţ u kondomů, při dlouhodobějším pouţívání (př. 

sexuální pracovnice) je moţnost vedlejších účinků (chemická látka nepříznivě působí na 

sliznici pochvy a také dělohy), nárůst ceny při společném pouţívání mikrobicidů a 

kondomu (http://www.aids-hiv.cz/).  

Aby mohl být mikrobicid schválen a pouţíván, musí projít třemi fázemi zkoušení. V 

poslední, klinické fázi, je v současné době 36 mikrobicidů (http://www.avac.org/). U řady 

z nich klinická fáze probíhá, u dalších je plánována.  

Prvním účinným mikrobicidem se stal vaginální gel Tenofovir. Sniţiju riziko nákazy 

HIV i HSV. Studie ukázaly, ţe u ţen, které pouţívají Tenofovir gel před a po pohlavním 

styku, se riziko nákazy virem HIV sníţilo o 39% (Karim et al., 2010).  

 

3.7. HIV vakcíny 

Z celkového počtu 33,3 mil nakaţených tvoří ţeny zhruba polovinu. Ţeny jsou také 

mnohem ohroţenější virem HIV neţ muţi. V mnoha státech jsou ţeny závislé na muţích, 

mnohdy nemají šanci se svým partnerem komunikovat o prevenci HIV. Proto je potřeba, 

aby se mohly ţeny samy chránit, k tomu by měly slouţit jak mikrobicidy, tak i HIV 

vakcíny (http://www.iavi.org/ 
1
).   

IAVI (International AIDS Vaccine Initiative = Mezinárodní iniciativa pro vývoj 

vakcíny proti AIDS) je nezisková organizace, která se podílí na urychlení vývoje účinné 

vakcíny proti HIV. Za cíl si také stanovuje, ţe budoucí vakcína bude dostupná všem, kteří 

ji potřebují (http://www.iavi.org/ 
2
). 

HIV vakcíny jsou zaloţeny na různých principech. Ve vývoji jsou tzv. ţivé 

rekombinantní vakcíny. Vakcína je tvořena ţivým, zpravidla oslabeným virem, který 

funguje jako vektor. Z viru HIV se vezme konkrétní gen či skupina genů, který kóduje 

http://www.global-campaign.org/
http://www.aids-hiv.cz/
http://www.avac.org/
http://www.iavi.org/
http://www.iavi.org/
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vznik specifického antigenu (nejčastěji obalový glykoprotein či jádrové proteiny HIV-1 

viru). Tento gen je včleněn do oslabeného viru, jenţ poté produkuje specifický antigen. 

Takovým příklad je vakcína, která obsahuje virus ptačích neštovic (canarypox) nebo 

modifikovaný virus vakcinie Ankara či jako vektor můţe slouţit adenovirus. Výhodou 

těchto vakcín je stimulace především buněčné imunity, která je zodpovědná za odstranění 

HIV infikovaných buněk.  

Jiným typem jsou subjednotkové vakcíny, obsahující nejčastěji obalový protein gp120, 

které po aplikaci do organismu donutí imunitní systém k tvorbě protilátek proti gp120, 

tudíţ je znesnadněna vazba na buněčné receptory CD4 (http://www.vakciny.net/).   

Myšlenka očkování spočívá v tom, ţe imunitní systém se naučí rozpoznávat tyto virové 

sloţky a po opětovném setkání s nimi, vyvolá silnou imunitní odpověď. Na neštěstí je virus 

HIV odlišný oproti jiným virům, které způsobují nemoci, na něţ uţ byly vakcíny 

vynalezeny (http://www.global-campaign.org/ 
4
). Hlavní překáţkou je to, ţe má HIV 

několik podtypů navzájem velmi odlišných. Musela by tudíţ být vynalezena vakcína 

schopná chránit proti všem variantám (podobná situace je u chřipky). Další odlišnost viru 

HIV spočívá v tom, ţe krátce po infekci vloţí svůj genetický materiál do infikované lidské 

buňky a tímto krokem se skryje před imunitním systémem (http://www.avert.org/
2
). 

První vakcína byla testována roku 1987 v USA (Esparza et al., 2002). Roku 2009 

v Thajsku slavila první úspěch v prevenci kombinovaná vakcína proti HIV, její účinnost 

byla relativně nízká, 30% (Vaccari et al., 2010). V současné době se výzkumné týmy snaţí 

vyvinout účinnější vakcínu. Pokud by se jim to povedlo, byl by to nejúčinnější prostředek 

v boji s virem HIV.  

 

3.8. Léčba HIV 

Infikovaní HIV mohou být léčeni buď jednotlivými protivirovými léky, nebo 

antiretrovirou terapií (HAART), která má za účel potlačit výskyt viru a zabránit dalšímu 

šíření onemocnění. Spočívá to v tom, ţe jsou nemocnému podávány nejméně tři 

antiretrovirotika. Přehled antiretrovirotik je dostupný na 

http://aids.about.com/od/medicationfactsheets/a/hivmedsheets.htm.  

Bohuţel tento způsob léčení je finančně náročný, takţe není přístupný kaţdému 

(http://www.who.int/). Doposud existující a pouţívané léky nejsou schopny virus z těla 

odstranit, pouze napomáhají v boji proti HIV (http://www.hiv.cz/).  

 

http://www.vakciny.net/
http://www.global-campaign.org/vaccines.htm
http://www.avert.org/2
http://aids.about.com/od/medicationfactsheets/a/hivmedsheets.htm
http://www.who.int/
http://www.hiv.cz/
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4. Účinnost nových preventivních metod 

4.1. Mužská obřízka (MC) 

Do všech studií týkajících se MC se přihlásili muţi, kteří chtějí být obřezáni, pokud se 

tím sníţí jejich riziko nákazy HIV. Zúčastnění jsou rozděleni do dvou skupin, první 

skupina muţů je obřezána po zápisu do studie (cca do dvou týdnů), druhá je obřezána aţ 

po 24 měsících (tzv. kontrolní skupina).  

To, ţe MC sniţuje riziko přenosu HIV u heterosexuálního styku, bylo dokázáno ve 

třech velkých studiích (Mills et. al., 2008). První studie probíhala v jiţní Africe. Zúčastnilo 

se jí 274 neobřezaných HIV negativních muţů ve věku 18 – 24 let. V průběhu studie se 20 

muţů z první skupiny a 49 muţů z kontrolní skupiny nakazilo HIV. Poměr četnosti byl 

0,40, to odpovídá 60% účinnosti obřízky (Auvert et. al, 2005). Druhá studie se konala 

v Rakai, Uganda. Bylo do ní zapsáno 4 996 neobřezaných, HIV negativních dobrovolníků 

ve věku 15 – 49 let. Incidence HIV byla nejvyšší mezi muţi ve věku 25 – 29 let 

v intervenční skupině. V intervenční skupině účinnost obřízky rostla v průběhu sledování 

(např. aţ 75% v období mezi 12. a 24. měsícem). Celkově byla účinnost obřízky v této 

studii stanovena na 55% (Gray et. al, 2007). Třetí studie probíhala v Kisumu. Účastnilo se 

jí 2 784 muţů ve věku 18 – 24 let. Incidence HIV po dvou letech byla v intervenční 

skupině 2,1% a v kontrolní skupině 4,2%. Relativní riziko u obřezaných muţů, ve srovnání 

s kontrolní skupinou, činilo 0,47, coţ odpovídá sníţení přenosu HIV o 53%. Pokud se do 

této analýzy nepočítali 4 HIV pozitivní muţi, kteří byli vyřazeni uţ na počátku, relativní 

riziko se sníţilo na 0,40 a účinnost muţské obřízky se zvýšla na 60%. Relativní riziko 0,40 

předstvuje přesnější odhad léčby, protoţe porovnává skutečně obřezané muţe se skutečně 

neobřezanými HIV negativními muţi (Bailey et al., 2007).  

Studie probíhající v Rakai District v Ugandě zjišťovala vliv MC při přenosu viru 

z HIV pozitivního muže na HIV negativní ženu. Bylo do ní zapsáno 922 neobřezaných, 

HIV pozitivních muţů ve věku 14 – 49 let a jejich 163 HIV negativních partnerek. Tento 

výzkum neproběhl aţ do konce. Kumulativní pravděpodobnost nakaţení HIV v průběhu 24 

měsíčního sledování u ţen z intervenční skupiny činila 21,7% a u ţen z kontrolní skupiny 

13,4%. Nepodařilo se ukázat, ţe by MC sniţovala riziko přenosu z HIV pozitivního muţe 

na HIV negativní ţenu (Wawer et al., 2009). I přes to se MC doporučuje HIV pozitivním 

muţům, protoţe sniţuje genitální vředová onemocnění (Wawer et. al., 2008), a také 

sniţuje riziko infekce lidským papilomavirem (Tobian et. al., 2009). 

Meta-analýza, která zahrnovala 15 studií, se soustředila na vliv MC v souvislosti 

s přenosem HIV mezi muži, kteří mají sex s muži. Dohromady se jednalo o 53 567 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mills%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Auvert%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gray%20RH%22%5BAuthor%5D
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Robert%20C+Bailey
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Maria%20J+Wawer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tobian%20AA%22%5BAuthor%5D
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homosexuálů, z nich bylo 52% obřezaných. Souhrn této analýzy poskytl nedostatečné 

důkazy o tom, ţe muţská obřízka chrání proti HIV či jiným STD (Millett et. al., 2008). 

Jiná studie soustředící se na homosexuály ukázala, ţe u jedinců s insertivní rolí v análním 

sexu způsobila obřízka významné sníţení rizika infekce HIV. To proto, ţe vnitřní slizniční 

povrch předkoţky má vysokou hustotu cílových buněk pro HIV (CD4+ T-lymfocyty, 

makrofágy, Langerhansovy buňky) (Patterson et. al., 2002). MC můţe mít roli prevence u 

této podskupiny homosexuálních muţů (Templeton et. al., 2009), toho je důkazem studie, 

která ukázala, ţe u obřezaných muţů, kteří z více neţ 60% zastávají insetivní roli při 

análním styku, se riziko získání HIV sníţilo o 69% (Sánchez et. al., 2011).  

 

4.2. Poševní pesar 

Studie probíhající v jiţní Africe a v Zimbabwe sledovala u HIV negativních, sexuálně 

aktivních ţen účinnost pesaru ve společném pouţívání s lubrikačním gelem a kondomem. 

Tyto ţeny tvořily první sledovanou skupinu. Ţeny v druhé (kontorlní skupině) pouţívaly 

samotný kondom. Výskyt HIV v první skupině byl 4,1% a v kontrolní skupině 3,9%. 

Studie probíhala v průměru 21 měsíců (12 – 24 měsíců). U ţen, které pouţívaly poševní 

pesar, bylo pouţití kondomů daleko niţší neţ u ţen z kontrolní skupiny (54% vs. 85%). 

Pesar byl pouţit v 73% sexuálních aktů. Výskyt HIV byl u obou skupin podobný, riziko 

HIV se nezvyšovalo (Padian et al., 2007), ale i tak se pouţití samotné diafragmy 

nedoporučuje v prevenci HIV. Jiná studie, zahrnující 5 039 HIV negativních, sexuálně 

aktivních jihoafrických ţen, také posuzovala, zda kombinace diafragmy, lubrikačního gelu 

a kondomu (intervenční skupina) v porovnání s pouţitím kondomu samotného (kontrolní 

skupina) můţe sníţit riziko přenosu HIV. Při kontrolním vyšetření bylo zjištěno, ţe během 

posledního sexu byla jakákoli bariérová antikoncepce pouţita v 91,8% v první skupině a 

v 89,2% v kontrolní skupině. V intervenční skupině bylo během posledního sexuálního 

aktu chráněno muţským kondomem a pesarem 36,3% ţen, 36,6% pouţilo jen diafragmu a 

17,2% pouţilo pouze muţský kondom (van der Straten et. al., 2009). Navazující studie 

zveřejnila změny v pouţití bariérových metod antikoncepce (kondom a diafragma) 

v průběhu studie a po skončení studie. Pouţití kondomu a diafragmy bylo hodnocena při 

zápisu, na konci studie a několik měsíců po skončení. Při zápisu 68% resp. 73,8% 

zúčastěných z intervenční skupiny, resp. kontrolní uvedlo pouţití kondomu při posledním 

pohlavním aktu, jen jedna zúčastněná měla zkušenosti s pouţitím pesaru. Na konci studie 

kondom pouţívalo 85,8% zúčastněných z kontrolní skupiny a 65,2% z intervenční skupiny, 

88,6% ţen pouţilo pesar na konci studie. Několik měsíců po ukončení studie proběhlo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Millett%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A1nchez%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Nancy%20S+Padian
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poslední měření, ve kterém pouţití kondomu v intervenční resp. kontrolní skupině kleslo 

na 56,2% resp. na 64,7%. Diafragmu pouţilo 50,4% zúčastněných (van der Straten et. al., 

2010). Těmto studiím je společné to, ţe v intervenční skupině je procento pouţití kondomu 

niţší, neţ v kontrolní skupině. Důvodem bylo jednak to, ţe muţi odmítli pouţít kondom, 

ale i to, ţe ţeny věřily v ochranný účinek diafragmy (Kacanek et. al., 2008). 

Kombinace účinného mikrobicidu a poševního pesaru můţe být účinná metoda v boji 

proti HIV u ţen. Příkladem toho je studie, která zjišťovala účinnost diafragmy v kombinaci 

s vaginálními gely Acidform a BufferGel. Acidform je mikrobicid, který udrţuje kyselé pH 

pochvy, stejně jako BufferGel. Studie proběhla v 1. fázi klinických testů. I přes to, ţe 

výsledek nebyl statisticky významný, kombinace diafragmy a mikrobicidů by mohla 

představovat účinnou ochranu před infekcí HIV a ostatních STI, bude-li zjištěna jejich 

účinnost v dalších fázích klinických testů (William et. al., 2007).  

 

4.3. Mikrobicidy 

Ve studiích zaměřených na mikrobicidy jsou zúčastněné ţeny rozděleny do dvou 

skupin, první uţívá mikdobicid, druhá placebo. 

Studie, probíhající ve 3. fázi klinických testů, zjišťovala účinnost 1% C31G vaginálního 

gelu SAVVY. C31G narušuje membránový obal viru HIV (Corner et Malamud, 1991). 

Probíhala v Nigérii a bylo do ní zahrnuto 2 153 HIV negativních ţen. Mimo vaginální gel 

se zúčastněné chránily kondomy a perorální antikoncepcí. Gel byl v první skupině pouţit 

v 78% sexuálního styku, ve druhé skupině v 79%. Pouţití kondomu a gelu v první skupině 

bylo v 69%, v kontrolní v 70%. Celkem se během studie virem HIV nakazilo 33 ţen (21 

z intervenční skupiny, 12 z kontrolní). Studie byla předčasně ukončena, protoţe výskyt 

HIV byl o polovinu menší, neţ očekávaný (Feldblum, 2008). Další mikrobicidem, u 

kterého byla zkoumána jeho účinnost je 6% Ushercell gel (Celulóza Sulfát). Tato studie 

probíhala v Indii, jiţní Africe a v Ugandě a zahrnovala 1 428 HIV negativních ţen. 

Celulóza sulfát inhibuje vstup viru do buňky (http://www.avert.org/
3
). Z první skupiny 

pouţívalo gel 87,4% ţen, kondom 95,3% a kondom a gel společně 45,9%. V kontrolní 

skupině pouţívalo gel 86,7% ţen, kondom 96,1% a kombinaci kondomu a gelu 87,0%. 

HIV infekce se vyskytla v 41 případech (25 ţen z intervenční skupiny a 16 z kontrolní). 

Studie byla předčasně ukončena a výrobek byl stáhnut. S uţíváním gelu se zvyšovalo 

riziko nákazy HIV (Van Damme et. al., 2008). Dalším neúčinným mikrobicidem je 

Carraguard. Jedná se o inhibitor vstupu viru do buňky (http://www.avert.org/
3
). Studie 

probíhala jiţní Africe. Zúčastnilo se jí 6 202 HIV negativních ţen. Tyto ţeny musely 

http://www.avert.org/
http://www.avert.org/
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během kaţdého vaginálního sexu pouţívat jednu dávku gelu společně s kondomem. 

V první skupině 96,2% ţen hlásilo pouţití gelu, v kontrolní skupině 95,9% ţen. Kondom 

pouţilo 64,1% ţen v obou skupinách. Tyto výsledky jsou zaloţeny na výpovědích 

zúčastněných ţen. Ţeny na kaţdé kontrole vracely nepouţité aplikátory a z jejich počtu se 

odhadlo, ţe pouze 41,1% ţen v intervenční skupině pouţilo mikrobicid a v kontrolní 

skupině to bylo 43,1%. Výskyt HIV u ţen pouţívajících Carraguard byl 3,3 na 100 ţen za 

rok a u ţen pouţívající placebo byl výskyt 3,8 na 100 ţen za rok. Carraguard byl shledán 

jako neúčinný v prevenci HIV (Skoler-Karpoff et al., 2008). Dalším zkoumaným 

mikrobicidem je PRO2000. Opět se jedná o inhibitor vstupu viru do buňky 

(http://www.avert.org/
3
). Tento vaginální gel byl účinný proti přenosu HIV-1 u makaků 

(Lewis et. al., 2001). S tímto mikrobicidem proběhly dvě studie. První označená HPTN 

035 probíhala v Africe a v USA. Zahrnovala celkem 3 099 HIV negativních ţen. Zkoumala 

účinnost 0,5% PRO2000 a BufferGel, který posiluje přirozené kyselé pH pochvy a tím 

pomáhá k inaktivaci HIV a jiných patogenů. Kondom byl pouţit v 74% všech aktů a v 

81% byly pouţity hodnocené gely. 194 ţen se nakazilo HIV (36 ţen ze skupiny uţívající 

0,5% PRO2000, 54 ţen ze skupiny BufferGel, 51 ţen ze skupiny placebo a 53 ţen 

neuţívajících ţádný mikrobicid). Účinnost PRO2000 byla 30%, to je malá účinnost. Aby 

byla účinnost významná, a mikrobicid byl označen jako účinný, musí být minimálně 33%. 

BufferGel byl označen jako neúčinný (http://www.nih.gov/). Druhá studie ve 3. fázi 

klinických testů, označená MDP 301, probíhala v subsaharské Africe. Zúčastnilo se jí 9 

385 HIV negativních ţen. V první skupině, která pouţívala 2% PRO2000 se 17 ţen 

infikovalo HIV. Ve druhé skupině s 0,5% PRO2000 onemocnělo 27 ţen a ve třetí skupině 

s placebem 25 ţen. Během posledního sexu byl gel průměrně pouţit v 89%, kondom byl 

pouţit v 55% v první a třetí skupině, v 57% v druhé skupině. Na konci studie byl výskyt 

HIV u 0,5% PRO2000 4,5 na 100 ţen za rok, u placeba 4,3 na 100 ţen za rok. Studie pro 

2% PRO2000 byla ukončena dříve. 0,5% PRO2000 nesníţil riziko přenosu HIV 

(McCormack et al., 2010).  

Studii, která se setkala s úspěchem pořídila CAPRISA (The Center fot the AIDS 

Program of Research in South Africa). Hodnotila účinnost a bezpečnost 1% vaginálního 

gelu obsahujícího Tenofovir. Tenofovir je antivirotikum, které inhibuje RT. Studie 

probíhala v jiţní Africe a zúčastnilo se jí 889 HIV negativních ţen. Za 24 hodinu se mohly 

pouţít maximálně dvě dávky Tenofovir gelu. Z první skupiny se nakazilo virem HIV 38 

ţen, z druhé 60 ţen. Výskyt HIV v první skupině byl 5,6 na 100 ţen za rok, kdeţto 

v kontrolní skupině se HIV vyskytl 9,1 na 100 ţen za rok. Celkově Tenofovir sníţil výskyt 

http://www.avert.org/
http://www.nih.gov/
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Sheena+McCormack
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HIV o 39%. U pacientek, které dodrţovaly pouţívání (>80% sexuálního styku) tohoto 

gelu, se výskyt HIV sníţil o 54%. Tenofovir gel se jeví jako účinná moţnost v prevenci 

HIV (Karim et al., 2010). 

Dalším kandidátem na účinný mikrobicid je VIVAGel. V roce 2004 proběhla v první 

fázi klinických testů studie zahrnující 36 zdravých ţen, kterým byl aplikován VIVAGel 

nebo placebo. Léčivou látkou VIVAGelu je dendrimer SPL7013. Dendrimer je syntetická 

makromolekula, která slouţí jako stavební blok nanotechnologických procesů 

(http://www.uochb.cas.cz/). SPL7013 váţe virus HIV, tím blokuje upevnění viru na buňku 

a následně znemoţňuje fúzi viru s buněčnou membránou (http://medgadget.com/). 

Koncentrace VIVAGelu byla od 0,5 do 3,0%. VIVAGel se ukázal ve všech koncentracích 

bezpečný a dobře tolerovaný (McCarthy et al., 2005, O'Loughlin, 2010), tudíţ by mohl být 

do budoucna účinným mikrobicidem (Rupp et. al., 2007). Klinická studie z roku 2009 

zveřejnila, ţe ihned po vaginálním podání VIVAGel zajišťuje kompletní inhibici HIV a 

HSV infekce in vitro. Účinnost VIVAGelu byla zkoumána na poševním sekretu zdravé 

ţeny. Jelikoţ studie probíhala in vitro a ne přímo na ţenách, nevíme, jestli VIVAGel bude 

stejně účinný, pokud bude uţíván ţenami (http://www.starpharma.com).  

 

4.4. HIV vakcíny 

Vakcína AIDSVAX vyvinutá firmou Vaxgen je subjednotková rekombinantní vakcína 

obsahující obalový protein gp120. AIDSVAX B/B je vakcína, která byla zkoumána ve 3. 

fázi klinických testů, AIDSVAX B/E ve 2. fázi. AIDSVAX B/B obsahuje sekvence pro 

gp120 specifické pro subtyb B, AIDSVAX B/E pro subtypy B a E (viz kap. 2.5.1.). Studie 

probíhající v USA, Kanadě a Nizozemí zaměřená na muţe, kteří mají sex 

s homosexuálními muţi a heterosexuálními ţenami, zkoumala účinnost AIDSVAX B/B . 

Další studie, probíhající v Thajsku, zaměřená na injekční uţivatele drog, zjišťovala 

účinnost AIDSVAX B/E (Francis et al., 1998).  

První zmíněná studie (známá pod názvem VAX004) zahrnovala 5 403 dobrovolníků, 

kteří byli rozděleni do dvou skupin, první skupině byla aplikována vakcína AIDSVAX 

B/B, druhé placebo. Celkově se nakazilo 368 účastníků (6,8%). Účinnost vakcíny byla 

6,0%, tudíţ nebyla účinná v prevenci HIV (Flynn et. al, 2005). Stejně tak jako vakcína 

AIDSVAX B/E u injekčních uţivatelů drog v Bangkoku. Studie se zúčastnilo 2 546 

dobrovolníků. Celkově došlo k nakaţení u 211 zúčastněných (8,4%). Odhadnutá účinnost 

vakcíny byla 0,1% (Pitisuttithum et. al, 2006). Nedostatečná účinnost obou vakcín byla 

http://www.uochb.cas.cz/)
http://medgadget.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Loughlin%20J%22%5BAuthor%5D
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nejspíše způsobena tím, ţe protilátky nebyly schopny neutralizovat geneticky různorodé 

HIV-1 izoláty (http://www.infectiousdiseasenews.com/).  

Vakcíny ALVAC-HIV jsou ţivé rekombinantní vakcíny odvozené od viru ptačích 

neštovic (ALVAC) exprimující různé kombinace (dle aktuálního výrobního typu) genů 

viru HIV – env, gag, pol, nef (viz. Tabulka 1) (Mosley et Benner, 2005). ALVAC je znám 

svou vysokou imunogenitou, tj. schopností navodit tvorbu protilátek (Grznárová a Lipov, 

2010). Po očkování je pozorována tvorba CD8+ T-lymfocytů, které zpomalují infekci 

(Belshe et al., 1998). Do 2. fáze klinických testů postoupil konstrukt ALVAC vCP205 a 

vCP1452. ALVAC vCP205 kóduje env (gp120, gp41), gag a pol. Zatímco vCP1452 

kóduje env (gp120, gp41), gag, nef, pol a několik imunodominantních epitopů pro 

cytotoxické T-lymfocyty z nef a pol (Mosley et Benner, 2005).  

ALVAC vCP205 studie se účastnilo 435 dobrovolníků. U všech došlo ke 

stejnému nárůstu CD8+ T-lymfocytů, a to o 33%. Zda bude vakcína účinná v prevenci HIV 

nebo jestli zpomalí progresi onemocnění, se ukáţe aţ po provedení 3. fáze klinických testů. 

(Belshe et al., 2001). Studie zkoumající účinnost ALVAC vCP1452 zahrnovala 330 

zdravých účastníků. Byli rozděleni do tří skupin, jedné byla aplikována vakcinační látka 

obsahující jen vCP1452, druhé stejná látka obohacená o gp120 a třetí skupině placebo. 

V první skupině narostly CD8+ T-lymfocyty o 13%, ve druhé o 16%. Tento nárůst je 

nedostatečný, vyţaduje se minimálně 30%, tudíţ je vakcína povaţována za neúčinnou 

v prevenci HIV (Russell et. al., 2007). 

Vakcíny AIDSVAX a ALVAC-HIV byly samostatně neúčinné, ale při jejich kombinaci 

se dosáhlo úspěchu. Konkrétně se jednalo o očkovací látku, která byla kombinací 

ALVAC-HIV (vCP1521) a AIDSVAX B/E. Konstrukt vCP1521 kóduje strukturní 

polyproteiny env, gag, pol. Studie, známá pod označením RV 144, probíhala v Thaijsku a 

zahrnovala 16 395 HIV negativních muţů a ţen. Jedné skupině byla podána kombinace 

těchto očkovacích látek a druhé bylo podáno placebo. ALVAC vCP1521 byla očkována 

hned na začátku, 4. týden, 12. týden a 24. týden. AIDSVAX B/E byla aplikována ve 12. a 

24. týdnu. Studii dokončilo 12 542 dobrovolníků. 132 účastníků se nakazilo HIV (56 

z intervenční skupiny, 76 z kontrolní skupiny). Účinnost vakcíny vztaţená na celkový 

počet 16 395 účastníků byla 31,2%. Tyto HIV vakcíny by v heterosexuální komunitě 

mohly být účinným nástrojem v boji s HIV. (Rerks-Ngarm et al., 2009).  

Další testované vakcíny mají za svůj vektor genovou modifikaci viru vakcinie Ankara 

(MVA). MVA způsobuje aktivaci lidských monocytů, které aktivují T-lymfocyty 

k produkci interferonu γ (IFN-γ). IFN-γ je zodpovědný za přímou inhibici replikace viru. 

http://www.infectiousdiseasenews.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belshe%20RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belshe%20RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russell%20ND%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rerks-Ngarm%20S%22%5BAuthor%5D
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Dvě studie o vakcínách s vektorem MVA, proběhly zatím jen v 1. fázi klinických testů. 

ADMVA je vakcína doplněna o 5 genů HIV-1, konkrétně o gag, pol, env, tat, nef (Chen et. 

al., 2008). MVA-CMDR je obohacena o tři geny HIV-1, o env, gag, pol (Currier et. al., 

2010).  

Účinnost vakcíny ADMVA zjišťovala studie probíhající v Čínské lidové republice. 

Zúčastnilo se jí 50 dobrovolníků, kteří byli HIV negativní. Byli rozděleni do čtyř skupin. 

První skupině byla aplikována nízká dívka ADMVA (1×10
7
 pfu), druhé střední dávka 

(5×10
7
 pfu), třetí vysoká (2.5×10

8
pfu) a čtvrté skupině placebo. Primárním cílem této 

studie bylo zjistit bezpečnost a snášenlivost očkování ve všech dávkách, sekundárním 

cílem bylo stanovit zvýšení buněčné (pomocí testu IFNγ Elispot) a humorální (pomocí 

gp120 ELISA) imunity. Vakcína, ve všech dávkách, byla dobře snášena a nevyskytly se 

závaţné vedlejší účinky. IFNγ Elispot zaznamenal odpověď na jakýkoli antigen HIV u 0% 

dobrovolníků ve skupině s placebem, 25% zúčastněných v skupině s nízkou dávkou, ve 

skupině se střední dávkou to bylo 50% a ve skupině s vysokou 62%. Protilátky proti gp120 

byly zjištěny u 0%, 62%, 50%, 77% u skupiny s placebem, nízkou dávkou, střední dávnou 

resp. vysokou dávkou. Tyto protilátky přetrvávaly i po 12 měsících po očkování a měly 

tendenci neutralizovat HIV-1 (Vasan et. al., 2010). Studie zjišťující účinnost očkovací 

látky MVA-CMDR (známá pod označením RV 158) proběhla v Thajsku a účastnilo se jí 

48 HIV-1 negativních dobrovolníků. Studie posuzovala, zda vakcína vyvolá buněčnou 

(hodnoceno IFNγ Elispot testem) a humorální (hodnoceno pomocí ADCC a ELISA) 

odpověď. Princip ADCC (antibody dependent cellular cytotoxicity = buněčná cytotoxicita 

závislá na protilátkách) je takový, ţe při imunitní reakci dochází k likvidaci buněk, na 

jejichţ povrchu je navázána protilátka. ADDC zjišťovala protilátky proti gp120 a ELISA 

proti gp120 a p24. Protilátky proti gp120 byly zjištěny aţ u 90% zúčastněných, proti p24 u 

90-100% dobrovolníků. Protilátky přetrvávaly i 6 měsíců po očkování. Ţádný zúčastněný 

se v průběhu nenakazil HIV infekcí. MVA-CMDR vyvolal trvalou buněčnou a humorální 

imunitní odpověď (Currier et. al., 2010).  

Další z řad rekombinantních ţivých vakcín je V520. Za svůj vektor má adenovirus 

sérotypu 5 (Ad 5) exprimující geny HIV-1 gag, pol, nef. Ad 5 navozuje obecně silnou 

protilátkovou odpověď, proto byli do studie zařazeni účastníci s nízkou hladninou anti-Ad 

5 protilátek. Přesto se V520 ukázala jako neúčinná (Gray et. al., 2009), pravděpodobně v 

důsledku toho, ţe navozuje příliš silnou protilátkovou odpověď a suprimuje buněčnou 

imunitu nutnou pro potlačení HIV infekce (White, 2008).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Currier%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vasan%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Currier%20JR%22%5BAuthor%5D
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5. Situace v České republice 

Epidemie HIV infekce se v České republice sleduje od 1. 10. 1985 (http://www.szu.cz/
1
). 

Ke dni 28. 2. 2011 v ČR ţije 1 546 HIV pozitivních, z toho 322 osob má jiţ onemocnění 

ve stádiu AIDS (viz. Obr. 1). Celkově dochází k nárůstu počtu infikovaných. Je tomu 

jednak tím, ţe dochází k migraci lidí z více postiţených oblastí do ČR, dále je na vině i 

cestování českých občanů a v neposlední řadě v tom hrají roli i negativní činitelé, jako jsou 

injekční uţivatelé drog (http://www.labaids.cz/).  

 

Obr. 11 – Výskyt HIV/AIDS v České republice. Od roku 1896 je vidět neustálý stoupají 

trend v počtu lidí, kteří jsou HIV pozitivní. Je zaráţející, ţe od konce roku 2010, kdy bylo v ČR 1 522 

HIV pozitivních, se počet nemocných zvýšil za dva měsíce na 1 546. Fialová barva sloupců značí 

celkový počet HIV pozitivních, ţlutá barva sloupců označuje počet osob, které mají onemocnění ve 

stádiu AIDS. (Obrázek převzat z http://www.szu.cz/
2
). 

 

5.1. Preventivní metody v ČR 

Ve srovnání se světem na tom Česká republika je v počtu HIV pozitivních relativně 

dobře. Ale i u nás je potřeba, aby probíhaly preventivní programy a docházelo k osvětě. 

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 130 z 11. února 2008 funguje v období let 

2008 – 2012 v ČR dotační program Ministerstva zdravotnictví nazvaný Národní program 

http://www.szu.cz/
http://www.labaids.cz/
http://www.szu.cz/2
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/87CB235802012E11C12573E90029819C/$FILE/130%20uv080211.0130.doc.pdf
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řešení problematiky HIV/AIDS (http://www.mzcr.cz/). Jeho hlavní strategické cíle jsou za 

prvé zabránění vzniku a dalšího šíření HIV infekce a za druhé omezení dopadu HIV 

infekce na jednotlivce i společnost. K naplnění těchto cílů vedou obecné prostředky. Pro 

představu zde uvedu ke kaţdému cíli jeden příklad. U prvního cíle to je prevence 

sexuálního přenosu infekce HIV, u druhého cíle to je zajištění péče a sociální pomoci HIV 

pozitivním osobám a jejich rodinám. Více na http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-

reseni-problematiky-hiv/aids_1688_5.html.   

Na tyto obecné prostředky navazují konkrétní aktivity na národní, regionální a místní 

úrovni zaměřené na širokou veřejnost. Cílem je dosaţení lepších znalostí o významu 

bezpečnějšího sexu v prevenci HIV/AIDS, odpovědnějšího sexuálního chování, ke kterým 

se vyuţívají odborné články, besedy, výchovné akce nebo vrstevnické programy, včetně 

interaktivních programů typu „Hrou proti AIDS―. 

Další uvedenou konkrétní aktivitou je pokračování působení telefonních linek pomoci 

AIDS, pracovišť, která se zabývají poradenstvím nebo testováním HIV. Testy na HIV se 

provádějí v krajských hygienických stanicích, ve zdravotních ústavech, v AIDS centrech a 

u kaţdého praktického lékaře. AIDS center je v ČR sedm, konkrétně v Praze, Českých 

Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Podrobněji na 

webové adrese http://www.aids-pomoc.cz/info_testy_hiv.htm. Při Státním zdravotním 

ústavu (SZÚ) je zřízen Národní program boje proti AIDS (http://www.aids-hiv.cz/), který 

poskytuje informace o tom, jak se HIV přenáší, jak se AIDS projevuje, jak se chránit před 

tímto onemocněním a i co dělat v případě, ţe jste se nakazili. Je tu k nalezení i kontakt na 

odbornou pomoc. Při SZÚ je zřízena i Národní linka pomoci AIDS „Help line AIDS―, na 

telefonní číslo 800 144 444 se bezplatně dovoláte odkudkoliv z České republiky. Česká 

společnost AIDS pomoc (ČSAP) (http://www.aids-pomoc.cz/) se v současnosti 

specializuje na preventivní besedy ve školách i v prostorách ČSAP. Je zřizovatelem Domu 

světla, ve kterém se lze nechat anonymně a zdarma testovat. Dům světla má také funkci 

jako azylové místo pro HIV pozitivní v nouzi. Při ČSAP funguje Linka AIDS pomoci, 

telefonní číslo 800 800 980, která je v provozu nonstop a z celé České republiky je volání 

zdarma.  

Mezi konkrétní aktivity směrované do škol patří jiţ zmíněné pořádání besed, 

výchovných či interaktivních programů. Ale také vzdělávání pracovníků ve školství 

v problematice HIV/AIDS a povinné zařazení problematiky HIV/AIDS do výuky.  

Druhý cíl Programu má několik indikátorů, které hodnotí jeho úspěšnost. Jedním 

z hlavních indikátorů má být, ţe do roku 2012 se předpokládá, ţe 95% českých škol bude 

http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_1688_5.html
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_1688_5.html
http://www.aids-pomoc.cz/info_testy_hiv.htm
http://www.aids-hiv.cz/
http://www.aids-pomoc.cz/
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mít speciálně vyškoleného pedagoga pro výuku zaměřenou na prevenci HIV/AIDS 

(http://www.mzcr.cz/). 

A jak je to tedy v současnosti s problematikou HIV/AIDS na českých školách? 

 

5.2. Způsoby osvěty v českých školách 

5.2.1. Interaktivní projekt „Hrou proti AIDS“ 

Jedním z programů, který splňuje první cíl Národního programu řešení problematiky 

HIV/AIDS, je interaktivní projekt „Hrou proti AIDS―.  

Hrou proti AIDS dává moţnost mládeţi nezvyklým způsobem – hrou, osvojit si a 

přijmout základní znalosti o tom, jaké jsou moţnosti pro přenos viru HIV, ostatních 

pohlavních chorob, jak se chránit před nechtěným otěhotněním (Kubátová et al., 2009). 

Předlohou tohoto projektu byla česko-německá akce Parkúr o AIDS, lásce a sexualitě, 

pořádaná v roce 1998 (http://www.aids-hiv.cz/). Od roku 1999 probíhá projekt „Hrou proti 

AIDS― v České republice. Je primárně určen pro ţáky 2. stupně základních škol (zejména 

pro 8. a 9. třídu), pro všechny třídy středních škol a učilišť. Akce trvá přibliţně 90 minut, 

tj. dvě vyučovací hodiny.  

Ţáci jsou rozděleni do pěti skupin, ideální je počet 10 – 15 osob ve skupince. Cílem je 

absolvovat všech pět stanovišť a získat co nejvíc bodů. Na kaţdém stanovišti je 1 – 2 

moderátor, který hodnotí aktivitu a znalosti celé skupinky. Kaţdé stanoviště se zaobírá 

jiným tématem. První stanoviště je nazváno Cesty přenosu viru HIV, druhé Zábrana 

nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, třetí Láska, sexualita a 

ochrana před HIV, čtvrté Sexualita řečí těla a poslední stanoviště nese název Ţivot 

s HIV/AIDS (Kubátová et al., 2009).  

Osobně jsme měla moţnost být na této akci přítomna. Viděla jsem dvě kola programu, 

konkrétně na Základní škole v Horních Počernicích. První cyklus absolvovali ţáci 8. třídy, 

druhý cyklus byl určen pro 9. třídu. Musím konstatovat, ţe ţáci deváté třídy měli lepší 

znalosti, zajímavější dotazy, byli více soustředění na výklad a na úkoly, které prováděli, 

tolik se nestyděli v porovnání s osmou třídou. Překvapilo mě, ţe znalosti obou tříd nebyly 

nijak velké, spousty z nich má zkreslené představy o tom, jak se HIV přenáší.  

Tato akce se soustředila na způsoby prevence, které jsou podle nové světové kampaně, 

charakterizovány písmeny A – D, F a G. 

 

http://www.mzcr.cz/
http://www.aids-hiv.cz/
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5.2.2. Tištěné preventivní materiály (letáky) 

Nastudovala jsem mnoho tištěných preventivních materiálů, jednalo se o různé letáky, 

broţurky, plakáty. Velká většina z nich uváděla muţský kondom jako hlavní faktor 

prevence. Další se zaměřovaly na přenos HIV mezi homosexuály nebo na přenos HIV 

z matky na dítě. Zmínky o mikrobicidech či ţenských kondomech jsem našla jen v 

minimálním mnoţství letáků, např. Krátký Odborný Návod Dostatečně Odpovědným 

Milencům, zkráceně KONDOM. To je také moţný důvod toho, ţe během „Hry proti 

AIDS― se lektorka programu, která dětem ukazovala ţenský kondom, nedočkala odpovědi. 

Část ţáků o femidonu slyšela, ale nevěděla, jak se pouţívá. 

Na rozdíl od strategie prevence v ČR se světová kampaň na prevenci HIV jiţ od roku 

2006 zaměřuje na kombinované formy prevence tedy nejenom na první tři propagované 

způsoby (ABC), ale i na ostatní inovativní metody (D – I). Z toho bohuţel vyplývá, ţe ČR 

ustrnula na starých preventivních metodách, na rozdíl od světa, který vyuţívá všechny 

dostupné prostředky a tím vytváří podmínky pro novou kampaň na prevenci HIV.  



33 

 

6. Závěr 

 

V této práci jsme se snaţila podat přehled nových preventivních metod a zaměřit se na 

jejich účinnost. Klinické studie prokázaly sice „jen― 31% účinnost vakcíny proti HIV a 

39% účinnost mikrobicidu, ale také nám ukazují, ţe je mnoho kandidátů, kteří by mohli 

být účinní v prevenci proti HIV. Je tedy jen otázkou času, kdy se vědcům povede vyvinout 

účinná vakcína proti HIV, která by samozřejmě byla nejlepším preventivním prostředkem.  

Ale je důleţité se na věc podívat i z druhé stránky. Pokud budeme mít dostatek peněz a 

preventivních materiálů, bude to dostačující? Jsou situace, kdy jen toto nestačí. Na příklad 

v jiţní Africe je důleţité zlepšit postavení ţeny a sníţit míru domácího násilí spojeného se 

sexem. Mnoho ţen pouţívá sex jako nástroj pro získávání potravy pro sebe a pro své děti. 

Je tedy moţno očekávat, ţe nové preventivní programy cílené právě na ţeny přinesou brzy 

pozitivní výsledky v podobě sníţení infekce virem HIV v ohroţených oblastech. Důleţitou 

skupinou, na kterou je třeba se v preventivních programech orientovat, jsou injekční 

uţivatelé drog. Jejich kriminalizace do značné míry znemoţňuje úspěšnou intervenci v této 

vysoce rizikové skupině obyvatelstva. Pokud tomu tak bude i nadále, není moţnost, jak se 

pokusit o sníţení míry infekce mezi nimi.  

Důleţitou součástí prevence je osvěta a vzdělání v raném věku. Mladí lidé na prahu 

dospělosti by měli mít komplexní znalosti o HIV. Dostatek preventivních materiálů, 

proškolených pedagogů a akcí jako je „Hrou proti AIDS― bezpochyby pomůţe mladým 

zodpovědět otázky, ve kterých nemají jasno a stydí se na ně někoho zeptat. A zároveň to je 

způsob, jak je varovat před rizikovým chováním, které by mohlo zvýšit pravděpodobnost 

nákazy virem HIV či jinou STI.  

Závěrem je třeba konstatovat, ţe osvěta se ve světě velmi správně orientuje na 

kombinovanou prevenci tak, aby pokryla všechny rizikové skupiny obyvatelstva. Tento 

trend bohuţel není v ČR zcela zřejmý. 
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