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Vývoj situace ve světě 
zdroj: UNAIDS 

Changes in incidance rate 2001 to 2009 



Zákadní charakteristika 

 
• virová infekce (HIV1, 2) 

•   nejčastěji přenesená pohlavní cestou 
•    velmi dlouho bezpříznaková 
•     nevyléčitelná 
•      úspěšné léčitelná 
•      bez léčby smrtelná 
 



Historie 

• virové onemocnění (retrovirus) 
 
• objeven počátkem 80
 

s  20.století 
 
• původ z Afriky (SIV) 
 
• pandemie 
 
• cílové buňky: pomocné T lymfocyty (CD4+) 



Prognóza HIV infekce 

 
 
• včasné odhalení diagnózy 
 
• dlouhodobá spolupráce pacient + lékař 



Prognóza osob s HIV infekcí 

Obel N et al. PLoS ONE 2011 



Historie (v datech) 

• 1981 první případy AIDS  
 
• 1983 objeven HIV 
 
• 1987 první účinný lék (AZT- zidovudin) 
 

• 1996 počátek HAART  
 
• 2008 první STR 



Způsob přenosu 

• sexuální  
 
• parenterální 
 
• vertikální (z matky na dítě)  
 



Rozdělení dle způsobu přenosu 

MTCT 
0,4 % 

  



Rozdělení dle způsobu přenosu 

IVDU 
6,1 % 

  



Rozdělení dle způsobu přenosu 

HSX 
26,2 % 

  



Rozdělení dle způsobu přenosu 

MSM 
62,2 % 

  



Poměr mezi pohlavími 
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Věkové skupiny 
     (nově diagnostikovaných  pacientů) 
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                Rizikové skupiny 

 
• promiskuitní osoby 
 
• venerologičtí pacienti 
 
• (nitrožilní) toxikomani 
 
• osoby ve výkonu trestu 



  Průkaz HIV infekce 

 
• sérové protilátky proti HIV 

– zachycení za 3 – 6 týdnů 
 
• antigen p24 

– nástup za 2 týdny, trvá měsíce 
 
• PCR HIV RNA 



Počty provedených testů v ČR 
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Testy na žádost pacienta 
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Fáze onemocnění 

• akutní HIV infekce 
 
• asymptomatické stádium 
 
• symptomatické stádium   a, časné 
                                                     b, pozdní 



Mykóza dutiny ústní 

Foto: autor 



Syndrom chátrání                    
(wasting syndrome, slim disease) 

Foto: aids-images.ch 



Antiretrovirová terapie  



Základní principy ARV 

 
• zastavení virového množení 
• (rekonstituce imunitní poruchy) 
• uměle syntetizované molekuly 
• inhibice virových enzymů  
         nebo    zabránění vstupu do buňky 
• dlouhodobé užívání 
• nežádoucí účinky (snášenlivost, toxicita) 
• vysoká cena 



   Replikační cyklus HIV a terapeutické cíle 

Inhibitory reverzní transkriptázy nukleosidové - 1987 
Inhibitory reverzní transkriptázy nenukleosidové - 1996  

Inhibitory fúze - 2003 

Inhibitory proteázy - 1995 

Inhibitory integrázy - 2006 

Inhibitory vstupu  - 2006 

Zdroj: www.aidsmap.com 



Důsledek antiretrovirové léčby 

• „návrat k imunokompetenci“  
 
• prodloužení přežití 
 
• zlepšení kvality života 
 
• „závislost na léčbě“ 
 
• polékové komplikace 
 
 



Kritéria pro zahájení léčby 

 
 

    < 350/μl: všechny osoby 
 
 

     > 500/μl: v konkrétních případech  
 
 

 350-500/μl: individuální posouzení 
 
 

 významný pokles CD4+ 
 
 

 VL HIV RNA > 100.000 c/ml 
 
 

 hepatitida nebo jiná závažná koinfekce   
 
 

 věk > 50 let 
 
 

 gravidita 
 
 

 diskordantní pár  



Kritéria pro zahájení léčby 

                                                                                                                   

                                                                                                               



Aktuální požadavky na ARV 

• vysoká účinnost (HAART, cART) 
• nízká toxicita 
• dobrá tolerabilita  
• nízký interakční potenciál 
• vysoká rezistenční bariéra 
• snadné užívání  
• nízký počet tablet 
• příznivá cena 



      minulost     vs.   současnost 



Antiretrovirová léčba 

 
• poskytována v HIV centrech 
• bez předpisu  
• indikována registrovanými odborníky   
• zcela zdarma 
• široká dostupnost moderních přípravků 
• žádné čekací listiny 



MTCT 

Přenos HIV z matky na dítě 
(transplacentární nebo tzv. vertikální přenos)  



Nezbytná opatření 
 
• 1, užívání ARV v graviditě, zahájení podávání po I. 

trimestru (monoterapie AZT redukuje riziko 
transplacentárního přenosu z 25 na 8% - Connor et al., 
3-kombinace ARV snižuje riziko na méně než 1% - 
Cooper et al.) 

 
• 2, elektivní císařský řez ve 38. týdnu gravidity (během 

porodu AZT i.v. do doby přerušení pupečníku) 
minimalizuje riziko přenosu o 50% (N Eng J Med 1999) 



Nezbytná opatření 

 
• 3, ARV profylaxe novorozenci (AZT v monoterapii po 

dobu 6 týdnů (2mg/kg a dávku) – sirup 0,2ml/kg 
každých 6 hodin, zahájení terapie co nejdříve po 
porodu, ne později jak 12h), snižuje riziko až o 50% 
Wade et al. 

 
• 4, zákaz kojení (kojení zvyšuje riziko infekce o 9-15%) 
 



Rizikové faktory 

                               Townsend et al.: 
 
• gravidita bez ARV 
• AHI u matky v graviditě 
• děvčátka (OR 1,91) 
• nedonošenci (porod před 32. týdnem) 

• detekovatelná VL v graviditě 
• způsob porodu (OR 1,82) 
 



Systém péče o HIV+ osoby v ČR 

• specializovaná ambulantní péče 
    (regionální HIV centra) 
 
• specializovaná hospitalizační péče 
    (regionální HIV centra) 
 
• péče praktických lékařů  
 



Odborná pracoviště v ČR 



HIV centrum Praha 
 
• 1700 sledovaných osob 
 
• 65-70 % z celé ČR 
 
• 5 lékařů  
 
• centralizované porody 
 
• Doc. MUDr. L. Machala, Ph.D. 
 
 
 
 



Nově odhalený pacient 

• odeslán do HIV centra (seznámen s diagnózou) 
 
• vstupní pohovor (krizová intervence, systém péče, 

prognóza, nezbytnost spolupráce) 
 
• objednán k vstupnímu lab. vyšetření 
 
• klinická kontrola (vyšetření, konzultace výsledků→plán) 
 
• další (pravidelná) péče 



 
 

     děkuji za pozornost… 
 
 
                                    david.jilich@centrum.cz 
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Vývoj situace ve světě
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Changes in incidance rate 2001 to 2009











Zákadní charakteristika



		virová infekce (HIV1, 2)

		  nejčastěji přenesená pohlavní cestou

		   velmi dlouho bezpříznaková

		    nevyléčitelná

		     úspěšné léčitelná

		     bez léčby smrtelná













Historie

		virové onemocnění (retrovirus)





		objeven počátkem 80´s  20.století





		původ z Afriky (SIV)





		pandemie





		cílové buňky: pomocné T lymfocyty (CD4+)













Prognóza HIV infekce





		včasné odhalení diagnózy





		dlouhodobá spolupráce pacient + lékař













Prognóza osob s HIV infekcí

Obel N et al. PLoS ONE 2011











Historie (v datech)

		1981 první případy AIDS 





		1983 objeven HIV





		1987 první účinný lék (AZT- zidovudin)





		1996 počátek HAART 





		2008 první STR













Způsob přenosu

		sexuální 





		parenterální





		vertikální (z matky na dítě) 













Rozdělení dle způsobu přenosu

MTCT

0,4 %

 













Rozdělení dle způsobu přenosu

IVDU

6,1 %

 













Rozdělení dle způsobu přenosu

HSX

26,2 %

 













Rozdělení dle způsobu přenosu

MSM

62,2 %

 













Poměr mezi pohlavími

 













	Věkové skupiny

     (nově diagnostikovaných  pacientů)

%

■ 2013    

■ 1985-2013

 













                Rizikové skupiny



		promiskuitní osoby





		venerologičtí pacienti





		(nitrožilní) toxikomani





		osoby ve výkonu trestu





*









  Průkaz HIV infekce



		sérové protilátky proti HIV

		zachycení za 3 – 6 týdnů





		antigen p24

		nástup za 2 týdny, trvá měsíce





		PCR HIV RNA





*









Počty provedených testů v ČR













Testy na žádost pacienta













Fáze onemocnění

		akutní HIV infekce





		asymptomatické stádium





		symptomatické stádium   a, časné



                                                     b, pozdní











Mykóza dutiny ústní

Foto: autor











Syndrom chátrání                    (wasting syndrome, slim disease)

Foto: aids-images.ch











Antiretrovirová terapie 



*









Základní principy ARV



		zastavení virového množení

		(rekonstituce imunitní poruchy)

		uměle syntetizované molekuly

		inhibice virových enzymů 



         nebo    zabránění vstupu do buňky

		dlouhodobé užívání

		nežádoucí účinky (snášenlivost, toxicita)

		vysoká cena













   Replikační cyklus HIV a terapeutické cíle

Inhibitory reverzní transkriptázy nukleosidové - 1987

Inhibitory reverzní transkriptázy nenukleosidové - 1996 

Inhibitory fúze - 2003

Inhibitory proteázy - 1995

Inhibitory integrázy - 2006

Inhibitory vstupu  - 2006

Zdroj: www.aidsmap.com
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Důsledek antiretrovirové léčby

		„návrat k imunokompetenci“ 





		prodloužení přežití





		zlepšení kvality života





		„závislost na léčbě“





		polékové komplikace















Kritéria pro zahájení léčby

 ►    < 350/μl: všechny osoby

 ►     > 500/μl: v konkrétních případech 

 ► 350-500/μl: individuální posouzení

 ► významný pokles CD4+

 ► VL HIV RNA > 100.000 c/ml

 ► hepatitida nebo jiná závažná koinfekce  

 ► věk > 50 let

 ► gravidita

 ► diskordantní pár 











Kritéria pro zahájení léčby





		                                                                                                                                                                                                                                 













Aktuální požadavky na ARV

		vysoká účinnost (HAART, cART)

		nízká toxicita

		dobrá tolerabilita 

		nízký interakční potenciál

		vysoká rezistenční bariéra

		snadné užívání 

		nízký počet tablet

		příznivá cena





*

*









      minulost     vs.   současnost



*









Antiretrovirová léčba



		poskytována v HIV centrech

		bez předpisu 

		indikována registrovanými odborníky  

		zcela zdarma

		široká dostupnost moderních přípravků

		žádné čekací listiny













MTCT

Přenos HIV z matky na dítě

(transplacentární nebo tzv. vertikální přenos) 











Nezbytná opatření



		1, užívání ARV v graviditě, zahájení podávání po I. trimestru (monoterapie AZT redukuje riziko transplacentárního přenosu z 25 na 8% - Connor et al., 3-kombinace ARV snižuje riziko na méně než 1% - Cooper et al.)





		2, elektivní císařský řez ve 38. týdnu gravidity (během porodu AZT i.v. do doby přerušení pupečníku) minimalizuje riziko přenosu o 50% (N Eng J Med 1999)













Nezbytná opatření



		3, ARV profylaxe novorozenci (AZT v monoterapii po dobu 6 týdnů (2mg/kg a dávku) – sirup 0,2ml/kg každých 6 hodin, zahájení terapie co nejdříve po porodu, ne později jak 12h), snižuje riziko až o 50% Wade et al.





		4, zákaz kojení (kojení zvyšuje riziko infekce o 9-15%)













Rizikové faktory

                               Townsend et al.:



		gravidita bez ARV

		AHI u matky v graviditě

		děvčátka (OR 1,91)

		nedonošenci (porod před 32. týdnem)

		detekovatelná VL v graviditě

		způsob porodu (OR 1,82)













Systém péče o HIV+ osoby v ČR

		specializovaná ambulantní péče



    (regionální HIV centra)



		specializovaná hospitalizační péče



    (regionální HIV centra)



		péče praktických lékařů 





*









Odborná pracoviště v ČR



*









HIV centrum Praha



		1700 sledovaných osob





		65-70 % z celé ČR





		5 lékařů 





		centralizované porody





		Doc. MUDr. L. Machala, Ph.D.



















Nově odhalený pacient

		odeslán do HIV centra (seznámen s diagnózou)





		vstupní pohovor (krizová intervence, systém péče, prognóza, nezbytnost spolupráce)





		objednán k vstupnímu lab. vyšetření





		klinická kontrola (vyšetření, konzultace výsledků→plán)





		další (pravidelná) péče





*













     děkuji za pozornost…





                                    david.jilich@centrum.cz
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