KONOPÍ versus HIV
Marihuana se už na mnoha místech světa využívá k léčbě chronických bolestí, nechutenství nebo zažívacích problémů,
které mohou být spojené s pokročilou fází infekce HIV.
Podle nejnovějších studií Louisiana State University, uveřejněných v časopise AIDS Research and Human Retroviruses,
mohou látky obsažené v konopí dokonce omezovat množení viru. Přesto spoléhat na to, že užívání THC by mohlo nahradit klasickou a ověřenou protivirovou léčbu, by bylo hazardem s vlastním zdravím.
Aktuální studie ale není první, která se zabývá účinkem konopí na HIV. Už loni našli výzkumníci z americké Filadelfie
důkaz, že THC zabraňuje infikovaným buňkám vstupu do mozku. Harvardští výzkumníci zase zjistili, že konopí může
chránit mozek před toxickými proteiny, které vytváří právě virus HIV.
Výzkumy se ale týkají čistých chemických substancí. Při kouření marihuany však dostáváme do svého organismu i řadu
jiných látek, které mohou tyto efekty ovlivňovat.
Marihuana se stále považuje za drogu a existuje u ní i nebezpečí závislosti, i když je velmi nízké. Kombinace drog
(včetně alkoholu) je vždy riziková a může vést k nečekaným účinkům.
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Při kouření marihuany byly onkogenní účinky (nebezpečí vzniku rakoviny) prokazatelně vyšší než při kouření cigaret.
A HIV pozitivní jsou ve větší míře ohroženi i tzv. non-AIDS nádory, k jejichž vzniku může pravidelné kouření přispívat.
Zajímavé jsou vlivy marihuany na sexualitu. Zatímco u pravidelných kuřáků se zdá, že jeho užívání sexualitu moc neovlivňuje, tak u občasných převládá tlumivý efekt.
Autor: Michael
Zdroj: www.thinkprogess.org

Lék na rakovinu zvítězil nad HIV
Poprvé v historii se vědcům v laboratoři podařilo vypláchnout HIV z jeho skrýší, které jsou zatím jednou z hlavních
překážek úplného vyléčení infekce.
Výzkumníci z Kalifornské univerzity se zabývali látkou PEP005, která je součástí přípravku chránící sluncem spálenou
kůži před rakovinou. Testovali ji na částech imunitního systému 13 HIV pozitivních lidí a přišli se závěrem, že je látka
dobrým kandidátem pro strategii Kick and kill.
Ta se považuje za klíč k vyléčení HIV a spočívá v tom, že virus je nejdřív potřeba vyhnat z jeho úkrytů v těle do krve, kde
už ho pak efektivně zničí současné léky.
PEP005 je sice součástí už schváleného léku, ale i tak bude potřeba otestovat jeho nezávadnost pro lidi s HIV. Testy na
pacientech většinou trvají několik let.
Zdroj: BBC / PLoS Pathogens
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Za porušení lékařského tajemství zaplatí
HIV a marihuana

PRAGUE PRIDE POZITIVNĚ

S LÉČBOU NELZE ČEKAT

Už to nemůže být jinak; duhový festival hrdosti i letos proťal srpnovou Prahu. Průvodem s motem Všichni jsme stejně teplí vyvrcholil týden naplněný desítkami akcí, kterými GLBT komunita zbytku společnosti ukázala, že se za svoji
jinakost už nehodlá stydět a světem bude chodit s hlavou vztyčenou.
A s podobným poselstvím vyrazil do průvodu i Dům světla. Jsme stejní jako vy, nemusíte se nás bát, dokazoval
festivalový vůz, i když ta zpráva byla možná v tomto případě určená nejen většinové společnosti, ale stejně silně i
dovnitř LGBT komunity.
Vůz ve stylu klece, obehnaný plotem a ostnatým drátem, měl v režii DJ Michael Koko, kterého obklopovalo 15 tanečníků a doprovázeli bubeníci ze Superlative Drama.
Redaktorka časopisu LUI, která patřila mezi tanečnice na našem voze, napsala, že ‘nápad pojednat vůz Domu světla
jako místo obehnané drátěnkou a ostnatým drátem je trefnou metaforou toho, co lidé s HIV zažívají’.
Sobotní festivalovou zábavu ale předcházela i vážná témata. Mimo jiné diskuse o tom, jak přijmout, když se negativnímu jeho kamarád, známý nebo příbuzný svěří s tím, že je HIV+. Jako přímý účastník diskuse jsem přesvědčený, že
podobné akce přispívají k odstraňování stigmatu vůči nám, pozitivním.
Mám-li se zpětně zamyslet nad tím, jak se mnou lidé na besedách mluví nebo jaké mají dotazy, musím říct, že se
informovanost o HIV rok od roku zlepšuje a že pomalu přebíjí fámy a báchorky. Účastnil jsem se i projektu Živá
knihovna, kde mou rolí bylo nechat ostatní prostřednictvím otázek a interakcí číst můj životní příběh. V hlavě mi
zůstala hlavně reakce jedné slečny, která mi řekla, že si mě představila bledého, s propadlými tvářemi a sotva mluvícího. Můj docela normální vzhled ji natolik překvapil, že slíbila, že o HIV pozitivitě bude mluvit i se svými přáteli,
kteří zřejmě mají podobné předsudky. Na besedě mě také udělalo radost, že i mnozí HIV negativní znají pojem virová
nálož a mají zájem se o HIV bavit. Snad se tedy blýská na lepší časy pro partnerství lidí s rozdílným HIV statusem
a pro celkové povědomí o HIV pozitivních u široké veřejnosti.
Autor: Michael Jettmar

Zahájit léčbu co nejdřív po infekci, bez ohledu na stav imunity. To je zřejmě nejdůležitější doporučení letošní světové
konference International AIDS Society, která v červenci proběhla v kanadském Vancouveru. Nový přístup k terapii má
podle světových expertů na HIV prodloužit život pozitivním i omezit šíření viru ve společnosti.
Výsledky studií představených ve Vancouveru se shodly v několika základních závěrech:
- Léčba by měla být nabídnuta všem HIV pozitivním osobám okamžitě po diagnóze bez ohledu na počet CD4 buněk.
- Dřívější zahájení terapie má přínos nejen při kontrolování infekce, ale i prevenci přenosu HIV. Léčba společně s
pre-expoziční profylaxí (preventivní podávání léku) u HIV negativních osob mění těžiště prevence HIV.
- Zahájení ART léčby ve fázi akutní, primární infekce otvírá nové možnosti pro rychlé a dlouhodobé dosažení bezpříznakové fáze HIV infekce a snad i vyléčení v budoucnosti.
- Současné léky, které jsou vysoce účinné a zároveň bezpečné, umožňují zahájit léčbu klidně i hned v den diagnózy.
Význam těchto závěrů přirovnali někteří účastníci k výsledkům stejné konference z roku 1996, která představila
světu první antiretrovirovou (ART) léčbu. Během několika týdnů ji začaly užívat tisíce pacientů v USA a smrtelný
ortel onemocnění AIDS se stal minulostí.
Nová doporučení, která už přijala i Světová zdravotnická organizace, vycházejí především z mezinárodní studie
START, jejíž výsledky vyvracejí 20 let trvající názor, že vysoké počty CD4 buněk jsou dostatečnou bariérou před
nemocemi spojenými s HIV.
Zatímco dřívější postupy (včetně těch aktuálních českých) doporučovaly zahájit léčbu, až když počet CD4 klesne pod
určitou hladinu – ať už 200, 350 nebo 500 CD4 buněk/mm3 krve - studie START dokázala, že terapie snižuje riziko
komplikací už při počtech CD4 vysoko nad 500 buněk/mm3.
Prokázalo se také, že 97-98% pacientů s ART léčbou dosáhlo během prvního roku nulové virové nálože.
Studie HPTN-052 navíc dokumentovala, že okamžité nasazení léčby dramaticky snižuje i počet nových přenosů viru.
Dokázala se tak pozitivní dopady jak na prevenci, tak na léčbu.
Jedním z velkých témat IAS 2015 byla i pre-expoziční profylaxe, která se čím dál víc ukazuje jako dobrý způsob, jak
preventivním nasazením léku zdravým lidem eliminovat možnost nákazy.
Zdroj: ias2015.org, HIV Treatment Bulletin, http://i-base.info/htb/28737

Pěkný porodní příběh prvorodičky a prcka

Lékař zaplatí za vyzrazení HIV statusu
Mimosoudní dohodou skončil spor HIV pozitivního pacienta s praktickým lékařem. Ten měl sdělit údaj o HIV statusu
pacienta jeho příbuzným, a tím ho významně poškodit v jeho osobních vztazích. Lékař sice pochybení nepřiznal,
přesto však pacientovi nabídl odškodnění ve výši 35.000 Kč, které pacient přijal.
„Vyzrazením údaje o HIV statusu lékař porušuje svoji povinnost mlčenlivosti. Hrozí mu za to nejen peněžité sankce,
ale v krajním případě i trestní stíhání,“ uvedl advokát Jakub Tomšej, který pacienta v jednání s lékařem zastupoval.
„Podle našich informací jde o první případ, kdy lékař pacienta finančně odškodnil za porušení povinnosti mlčenlivosti,“ uvedl dále Tomšej.
Právní poradna České společnosti AIDS pomoc momentálně kromě sporu o porušení povinné mlčenlivosti lékaře
řeší i několik případů, kdy lékaři protiprávně odmítli HIV pozitivním osobám poskytnout zdravotní péči.
Poradna je k dispozici zdarma prostřednictvím webu www.aids-pomoc.cz nebo e-mailu pravnik@aids-pomoc.cz.

Virem HIV jsem se nakazila již před mnoha lety. Celou tuto dobu jsem žila v přesvědčení, že pokud přivedu na svět
dítě, pak je císařský řez jediná možnost.
Riziko přenosu infekce z matky na dítě se ale s antiretrovirovou terapií radikálně proměnilo. Při virové náloži menší
než 50 kopií v ml krve se neprokázalo, že by přirozený porod byl jakkoliv rizikovější. Podle dostupných informací je
při takto nízké virové náloži nebezpeční stejné jako u císařského řezu, tedy 0,3 až 0,5%.
Moje terapie byla spolehlivá a už druhý rok jsem měla nedetekovatelnou virovou nálož. V této situaci jsem proto
nepovažovala prosazení svého přání rodit přirozeně za příliš těžký úkol.
Komunikace s porodníky ale zpočátku nebyla snadná. Přirozený způsob porodu HIV+ ženy u nás byl (a stále je) velmi
nestandardní a přináší s sebou potenciálně rizikové situace. Porod císařským řezem je našimi porodníky preferován
a první konzultace byly pro mne poněkud zdrcující. Přesto jsem zůstala přesvědčena, že porod přirozenou cestou je
pro mne i miminko nejlepší možností.
Požádala jsem proto o pomoc právníka společnosti ČSAP Jakuba Tomšeje, který mi pomáhal při jednáních s vedením
Nemocnice Na Bulovce. Během několika měsíců korespondence se podařilo nejen získat respekt k mé volbě, za
kterou jsem přijala zodpovědnost, ale postupně se shodnout i na místě porodu, přítomnosti partnera na porodním
sále, separaci miminka i dalších okolnostech, které byly potřeba vyřešit.
Při samotném porodu jsem se setkala pouze s profesionálním personálem, který respektoval má přání, a ke své velké
radosti jsem bez komplikací přivedla na svět dceru přirozenou cestou. Porod zajistila Gynekologicko-porodnická
klinika na Infekčním oddělení nemocnice za přítomnosti partnera, tedy za stejných podmínek, jaké jsou Na Bulovce
běžné. Pro další informace mne můžete kontaktovat prostřednictvím redakce.
Autorka: Petra

