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Psychologické a reprodukční aspekty HIV pozitivity

Ivo Procházka

 Jako sérokonkordantní páry označujeme dvojice, jejichž HIV status je
totožný, tedy buď HIV negativní či pozitivní. Za sérodiskordantní označujeme
páry, v nichž je jeden z partnerů HIV pozitivní a druhý HIV negativní. Tyto
vztahy jsou ovlivněny větší psychickou zátěží než sérokonkordantní, zejména
společnou úzkostí spojenou s rizikem přenosu nákazy na nejbližšího člověka,
rozvoje onemocnění, ale i obavami z rozpadu vztahu.

 Prvním krizovým psychickým momentem je vlastní sdělení HIV pozitivity
partnerovi. Existují dvě základní situace.

 V prvním jeden v již existujícím páru zjistí svou HIV pozitivitu a druhý
zůstává HIV negativní. Takové zjištění často provází partnerská krize
spojená s pocitem předchozího ohrožení partnera, se ztrátou důvěry, někdy
pocity viny za nevěru či jiné rizikové chování. Negativní pocity na druhé
straně vyvažuje obava o partnerovo zdraví a pocit solidarity, vzájemné
opory.

 V anglosaských zemích je převažující první reakcí HIV negativního partnera
strach, zda se také on nenakazil, zatímco v jihoevropských krajích dominuje
obava o partnerovo zdraví. Vědomí solidarity bývá výraznější u gay párů,
kde je riziko společného ohrožení vnímáno silněji. Britské výzkumy ukazují,
že gay páry, v nichž nejméně jeden z partnerů je HIV pozitivní jsou
stabilnější než HIV negativní dvojice.

 Ve druhém případě vzniká vztah dvou lidí, z nichž jeden od počátku ví o své
HIV pozitivitě. Nejdůležitějším problémem je načasování tohoto sdělení,
které by mělo předcházet zahájení pohlavních styků nebo alespoň
penetrativních praktik. Na druhou stranu by k němu mělo dojít v okamžiku,
kdy vzájemná citová blízkost pomůže tento problém překonat. Racionálně
radit zamilovanému, aby zapomněl na HIV pozitivního partnera, se podobá
dobře míněným vzkazům Monteků a Kapuletů ke svým dětem.

 Rozpačitá reakce HIV negativního partnera nemusí být projevem váhavosti,
jak ho odmítnout, ale spíše projevem nejistoty, kterou závažné sdělení
vyvolalo.

 Sdělení HIV pozitivity sexuálnímu partnerovi je především morální
povinností, i když trestní zákon může případné šíření HIV posuzovat. Lékař
nemůže proti přání svého pacienta sdělit diagnózu, může však partnera
upozornit, že například jeho blízký trpí závažnou chorobou, která se přenáší
nechráněným pohlavním stykem. Přesto pokud je to jen trochu možné, měl
by se negativní partner zprávu o HIV pozitivitě dozvědět od svého blízkého.

 Jednostranná HIV pozitivita přináší nový rozměr do párové komunikace.
Může přispívat k navození větší intimity, důvěry a solidarity, ale také může
vést k oslabení vztahu a vyčlenění postiženého. Přitom se mohou významně
účastnit členové širší rodiny, proto je vhodnější příliš velký okruh příbuzných
neinformovat.
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 Při vyrovnání se s HIV pozitivitou může dojít k pozitivní restrukturaci
hodnotového systému a zlepšení schopnosti partnerského soužití. Jde o
posilování osobnostní zralosti po překonání psychické zátěže, lidově
vyjádřené slovy: Co mě nezahubí, to mě posílí.

 HIV pozitivita může být oblastí, která pár rozděluje. Ten druhý nemá
zpravidla prožitou zkušenost, co znamená strach ze smrti, nemoci, jak je
obtížné dodržovat náročnou terapii často s vedlejšími účinky. Pro mnoho lidí
jsou tato témata osobně velmi nepříjemná a snaží se je vytěsnit. Jeden HIV
pozitivní to vyjádřil tak, že se ocitl v obou rolích. Byl negativním partnerem
HIV pozitivního a on mu vyčítal, že mu nerozumí. Pak u něho došlo k
sérokonverzi, jeho současný partner je HIV negativní. Teprve nyní přesně
rozumí tomu, proč byl tehdy méně chápavý.

 Je vhodné zlepšit párovou komunikaci o sexuálních otázkách, lépe rozpoznat
své potřeby a tužby a najít přijatelnou míru kompromisu mezi rizikem a
sexuální i citovou potřebou. Je třeba si jednoznačně ujasnit míru rizika při
různých sexuálních praktikách. Nedávno se partner HIV pozitivního dotázal
na jisté lince důvěry na riziko přenosu HIV při erotickém polibku a dozvěděl
se, že značné. Tato informace vedla nejen k rozvoji úzkostné reakce, ale i
narušení jejich vztahu.

 Dohodnutým kompromisem mezi partnery může být asexuální vztah s plně
rozvinutou citovou intimitou. U žen obecně častěji platí, že závažné
onemocnění negativně ovlivňuje jejich zájem o pohlavní život. Přesto je
třeba snažit se uchovat alespoň určitou míru citové blízkosti.

 Další možnost představuje přechod k nekoitálním praktikám, které je
běžnější u těch gay párů, pro něž nemá anální sex velkou hodnotu.

 Pravidelné používání zesíleného kondomu a lubrikantu lze doporučit i
heterosexuálním párům při vaginálním koitu.  Je třeba se smířit s tím, že
některé páry se oboustranně a svobodně rozhodnou nerespektovat zásady
bezpečnějšího sexu. Jestliže se sameček kudlanky nechá při styku
dobrovolně sežrat, pak podobné jednání s mnohem vzdálenějšími důsledky
může nastat též u lidí.

 Obecně v sexu platí, že předem dohodnutá pravidla je obtížné dodržovat. U
sérodiskordantních páru je užívání bezpečnějšího sexu konsistentnější, tedy i
efektivnější, než u párů s neznámým HIV statusem. Roli hraje i společné
převzetí odpovědnosti.

 Důvodem k porušení zásad bezpečnějšího sexu může být například ztráta
spontaneity, intimity, vzrušivosti. Jeden HIV pozitivní uvedl, že poměrně
spolehlivě rozpozná, když během pasivní role došlo k selhání prezervativu,
protože "se to tomu druhému najednou začne moc líbit". Častým důvodem je
podcenění vlastních nerozpoznaných tužeb, někdy sexuálních, ale i například
touhy po potomstvu nebo tzv. potřebě sdílet s partnerem dobré i zlé.
Schönessenová dokonce hovoří o možné pozitivní akcentaci HIV infekce u
gay páru ne nepodobnému významu potomka v heterosexuálním vztahu.
Nebo jakoby měla sexuální blízkost suplovat chybějící intimitu.
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 Současná terapie HIV infekce slibuje značnému počtu infikovaných jedinců
významné prodloužení a zkvalitnění jejich života. Protože polovina
nakažených se infikuje před třicátým rokem věku, pak se nelze divit, že HIV
pozitivita se ocitá v dilematu s jejich touhou po zplození potomka. Přestože
upřednostňujeme, aby HIV pozitivní se vzdali této své přirozené potřeby,
měli bychom umět dát najevo, že pokud se rozhodnou jinak, budeme jejich
názor respektovat a můžeme jim pomoci snížit toto riziko. Pochopitelně lze
nejprve nabídnout řešení adopcí.

 Vyhneme se tak jednání, které jsme i u nás pozorovali. Svobodná HIV
pozitivní žena po zjištění HIV stavu zmizela z lékařského sledování. Objevila
se až po několika letech s příznaky choroby, vdaná a jako matka dvou dětí.

 Pokud je heterosexuální sérodiskordantní pár tvořen HIV pozitivní ženou a
HIV negativním mužem, je možnost vlastního početí prakticky bez rizika
jednoduchou metodou arteficiální homologní intravaginální inseminace, tedy
umělým oplodněním semenem manžela do pochvy děložní či jinou
stříkačkou.  Metoda je tak jednoduchá, že lékař s etickými pochybnosti o
možné spoluúčasti na riziku perinatálního přenosu ji může doporučit páru,
který uvažuje o potomkovi. Stejně tak stanovení ovulačního optima k
vhodnému načasování zákroku po poučení zvládne i laik.

 Při zahájení snahy o početí nebo diagnostikovaném těhotenství se
doporučuje dočasné vysazení kombinované terapie do 14. týdne gravidity,
eventuálně alespoň volba kombinace bez proteázových inhibitorů. Poté lze
znovu nasadit protivirovou terapii, nejpozději od 33. týdne včetně zidovudinu
ke snížení rizika perinatálního přenosu.

 Složitější situace je v případě HIV pozitivního muže a HIV negativní ženy.
Pochopitelně lze páru nejprve nabídnout možnost řešení bezdětnosti adopcí
nebo heterologní inseminací dárcem. Pokud pár trvá na zachování
genetických rodičů, je třeba jim vysvětlit, že zcela bezriziková metoda
neexistuje, ale riziko přenosu lze kombinací metod kombinované HIV terapie
a asistované reprodukce podstatně snížit. Přirozená snaha o početí i při
nedetekovatelných hladinách viru v séru a případně ejakulátu je zatížena
ještě relativně vysokým rizikem přenosu nákazy.

 Vedle spermií obsahuje seminální tekutina i tzv. přídatné buňky včetně
leukocytů. HIV může být obsažen v seminální plazmě a v přídatných
buňkách. Není však jasné, zda ho mohou transportovat živé spermie. Proto
odborníci doporučují centrifugaci a promytí ejakulátu před jeho použitím k
fertilizaci. Takový ejakulát je možné navíc vyšetřit polymerázovou řetězovou
reakcí na přítomnost HIV RNA. Ani negativní reakce ale nevylučuje riziko
přenosu. Semprini pak použil upravený ejakulát k přímé intrauterinní
inseminaci partnerky. U 1200 výkonů nepozorval žádný přenos HIV a
pravděpodobnost gravidity byla 17%.

 Další možnost představuje metoda mimotělního oplodnění (IVF) v kombinaci
s intracytoplazmatickou injekcí spermie do vajíčka (ICSI), která je použitelná
i u těžkých patospermií. Touto metodou se dále sníží riziko existence
uvolněných virových partikulí během centrifugace ejakulátu. Předcházející
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kryoprezervace ejakulátu neovlivní kvalitu fertilizace a časově umožní
vyhodnocení aktuálního výsledku PCR průkazu HIV. Partnerka je však
zátěžována kontrolovanou ovariální hyperstimulací a nelze přehlédnout ani
ekonomické náklady. Pravděpodobnost početí se při této metodě pohybuje
mezi 25-30%.


