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HIV
(virus lidského imunodeficitu)

● Etiologické agens AIDS (syndromu 
získaného imunodeficitu)

● Identifikován v r. 1983● Identifikován v r. 1983
● Od 80. let min. století p říčina pandemie
● Žije >>>> 40  mil. HIV+
● Od začátku pandemie 

zemřelo >>>> 25 mil. HIV+



HIV – čeleď Retroviridae

1983: Francie - LAV
(Lymphadenopathy virus)

USA - HTLV III
(Human T-Lymphocyte virus)

1986:
Mezinárodní komise pro nomenklaturu virů    

LAV 1, HTLV III…………HIV-typ 1
LAV-2………………….…HIV-typ 2



Způsob p řenosu HIV

Vysoká koncentrace viru 
v tělesných tekutinách

● Krev
● Sperma
● Cervikovaginální sekret



Způsob p řenosu HIV

●● Sexuáln ě
● Parenteráln ě● Parenteráln ě
● Vertikáln ě



Sexuální p řenos

Nechráněným sex. stykem s HIV+ osobou
Celosvětově nejvýznamnější způsob přenosu  
(> 95% infikovaných)

Heterosexuální styk
● Hlavní způsob přenosu HIV (90%)
● Jako rizikový faktor získání HIV 

dramaticky stoupá
Homosexuální styk

● Záp. Evropa, Sev. Amerika, Austrálie



Parenterální p řenos

● Intravenózní uživatelé drog
● Příjemci krve a krevních derivát ů

Screeningové testování od r.1987
● Dárců
● Krevních a plazmatických produktů
● ↓ přenosu HIV
● Nové technologie výroby



Parenterální p řenos

Riziko přenosu infekce dárcem, který je 
infekční, ale ne ještě seropozitivní

HIV                        1  :  500 000  TUHIV                        1  :  500 000  TU

hepatitida C          1  :  100 000  TU

hepatitida B          1  :    60 000  TU



Vertikální  p řenos

z HIV+ matky na dít ě

Během:Během:
● Těhotenství (in utero )
● Porodu (nejrizikov ější)
● Kojení



Virulence 

HIV

● Velmi citlivý

● Vitální t ělesné tekutiny
● Ve vnějším prost ředí ihned zahyne 
● V zaschlých t ěl. tekutinách  – neinfek ční
● Neproniká intaktním kožním krytem



Bezpečnostní pravidla

Obecně platné zásady bezpe čnosti práce 

Fyzikální vyšet ření 
●Žádné ochranné pomůcky                                       

Odběr biologického materiálu 
●Rukavice

Invazívní zákrok 
●Rukavice, rouška se štítem, zástěra



Dekontaminace 

!!! Podle obecn ě platných zásad ve   
zdravotnických za řízeních !!!

● Obvyklé desinfek ční prost ředky
● Mechanické ošet ření



HIV/AIDS 

– epidemiologie, 
význam pandemievýznam pandemie



Celosv ětově dosp ělí a děti, 2010

● Žijící s HIV                         33,3 mil. 
(31,4 – 35,3 mil.)

● Nově infikovaní HIV           2,6 mil. 
(2,3 – 2,8 mil.)

● Zemřelí na AIDS        1,8 mil. 
(1,6 – 2,1 mil.)



Prevalence HIV+ 33,4 mil. (31,1–35,8 mil.), 2010



Počet HIV+  v  ČR  k  31.8.2011

Občané ČR              1626
Cizinci                        341Cizinci                        341

Celkem                    1967

Zemřelo                      250



HIV+ ženy

● celkov ě >>>> 52 %
● sub-saharská

Afrika >>>> 62 %Afrika >>>> 62 %
⇒⇒⇒⇒

více HIV+ d ětí



Komplexní interven ční přístup
(správné vedení porodu)

Matka
●Před porodem léčena cART (VL 0)
●Porod 
●Pod clonou ZDV i.v.
●SC

●Po porodu – zastavena laktace (nekojí) 
Dítě
●Sirup ZDV (event. cotrimoxazol)



Počet dětí 
narozených HIV+ matkám, ČR (duben 2011)

3

Celkem 124 dětí

• 121 dětí HIV-

121

• 121 dětí HIV-
• 3 děti HIV+ 



Pandemie HIV/AIDS

2. pol. 80. let a 1. pol. 90. let  20. století

� Do 5 let zemř. 75% infikovanýchDo 5 let zemř. 75% infikovaných

� Naléhavá potřeba účinných léčiv
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1987

� První léčivo s AR aktivitou pro klinickou 
praxi, NRTI – AZT (později ZDV)

1991-1994

� Další NRTI (didanosine, zalcitabine, 
stavudine, lamivudine…)

21



1995
�PI - nová skupina léčiv
�První proteázový inhibitor v klin. praxi

1995-1996
Trojkombinace léčiv s AR aktivitou�Trojkombinace léčiv s AR aktivitou
� Lepší farmakokinetické vlastnosti
�Aditivní nebo synergický AR účinek
�Zabrání rychlému vzniku virové rezistence
�Různé léky  proniknout do různých 

buněčných a tělesných kompartmentů
(různý mechanizmus účinku)22



Trojkombinace lé čiv s AR aktivitou

● Potlačení virové replikace
● Snížení počtu kopií HIV-1 RNA/ml plazmy

(pod hladinu detekovatelnosti)
● Hluboká  virová suprese● Hluboká  virová suprese
● Imunologická restituce → ↑ CD4+ lymf.

● ↓↓↓↓ morbidity a mortality
● Zkvalitn ění a prodloužení  života HIV+
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HAART



Trojkombinace = standard

�Kombinace nejmén ě tří léčiv
s AR aktivitou 
nejméně ze dvou r ůzných skupinnejméně ze dvou r ůzných skupin
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HAART éra (od r. 1996) = troj a vícekombinace

HAART
• Highly Active AntiRetroviral Therapy

cARTcART
• Combination AntiRetroviral Therapy

OBT
• Optimalising Basic Treatment
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r. 1996 – účinná AR terapie

HAART (cART, OBT)
• Standardní léčebný postup
• Modifikace přirozeného průběhu nemoci
• Původně fatální onemocnění• Původně fatální onemocnění
• Chronická choroba s mnohaletým průběhem

Medián p řežití léčených >>>> 35 let
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28 léčiv s AR aktivitou

1. NRTI 
nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
(nukleosidová analoga)
2. NNTI 
nenukleosidové inhibitory reverz. transkriptázynenukleosidové inhibitory reverz. transkriptázy
3. PI proteázové inhibitory
4. II  integrázové inhibitory
5. EI inhibitory vstupu 

● Inhibitory fúze 
● Inhibitory koreceptorů CCR5
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CD4
CCR5

Reverzní 
transkriptáza

Integráza

X    NRTI

Proteáza







NRTI – nukleosidové inhibitory RT

Generický název Obchodní název

zidovudin (ZDV), 
azidothymidin (AZT)

Retrovir, Azitidin
azidothymidin (AZT)

didanosin (ddl) Videx, Videx EC

zalcitabin (ddC) Hivid

stavudin (d4T) Zerit

lamivudin (3TC) Epivir



NRTI – nukleosidové inhibitory RT (2)

Generický název Obchodní název

abacavir (ABV) Ziagen

ZDV+3TC CombivirZDV+3TC Combivir
ZDV+3TC+ABV Trizivir

3TC+ABV Kivexa
emtricitabin (FTC) Emtriva

tenofovir (TDF)* Viread

FTC+TDF* Truvada



CD4
CCR5

Reverzní 
transkriptáza

Integráza

X    NRTI
NNRTI

Proteáza



NNRTI – nenukleosidové inhibitory   RT

Generický název Obchodní název

nevirapine (NVR) Viramunenevirapine (NVR) Viramune

delavirdine (DLV) Rescriptor

efavirenz (EFV) Stocrin, Sustiva
etravirine (ETV) Intelence



XII

CD4
CCR5

Reverzní 
transkriptáza

Integráza

X    NRTI
NNRTI

Proteáza

X PI



Aktivace proteasy ⇒⇒⇒⇒ zrání viru       

NEZRALÁ ZRALÁ 

PROTEASA

⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒

NEZRALÁ 
ČÁSTICE

ZRALÁ 
ČÁSTICE



PI – proteázové inhibitory 

Generický název Obchodní název

saquinavir (SQV-hgc) Invirase

saquinavir (SQV-sgc) Fortovasesaquinavir (SQV-sgc) Fortovase

ritonavir (RTV) Norvir

indinavir (IDV) Crixivan

nelfinavir (NFV) Viracept

amprenavir (APV) Agenerase



PI - proteázové inhibitory   (2)

Generický název Obchodní název

lopinavir/ritonavir (LPV/r) Kaletra
atazanavir Reyatazatazanavir Reyataz

fosamprenavir Telzir

tipranavir Aptivus

darunavir Prezista
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CD4
CCR5

Reverzní 
transkriptáza

Integráza

X    NRTI
NNRTI

X II

Proteáza

X PI



II – integrázové inhibitory

Generický název Obchodní název

raltegravir Isentress



Intracelulárn ě působící 
antiretrovirová lé čiva

Základ AR terapie
•NRTI
•NNRTI
•PI

II
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•II



CD4
CCR5

Reverzní 
transkriptáza

Integráza

X    NRTI
NNRTI

X II

X EI
•FI
•CCR5-I

Proteáza

X PI



Inhibitor CCR5
- maravirocum

Inhibitor fúze
- enfuvirtide

CCR5



Generický název Obchodní název

enfuvirtide Fuzeon, T-20

FI – inhibitory fúze

EI – inhibitory vstupu 

enfuvirtide Fuzeon, T-20

Generický název Obchodní název

maravirocum Celsentri

Inhibitory CCR5 koreceptor ů



Trend cATR

�Simplifikace lé čebného režimu
• Režim  á 24 hod
• Co nejméně tablet

� Jiné mechanizmy ú činku než NRTI
• zejména u již léčených pacientů
• mitochondriální toxocita 

⇒ globální tkáňová hypoxie
(↑laktát, lipoatrofie…)

• průnik do CNS



cART

●Nedovede eradikovat HIV z organizmu
● Léčba není definitivní
●Celoživotní užívání léčiv

Dnes:Dnes:
● Typicky chronická choroba 

s mnohaletým průběhem
�Způsob prevence šíření infekce (CDC)

Onemocn ění  nevylé čitelné, ale lé čitelné
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Děkuji Vám za pozornost


