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Vírusové infekcie a možnosti ich kauzálnej liečby 

 

V dňoch 13. až 15. júna 2013 sa v priestoroch hotela Aquacity Poprad uskutočnil XVII. slovensko-

český kongres o infekčných chorobách. Jeho organizátormi boli Slovenská lekárska spoločnosť, 

Spoločnosť infekčného lekárstva ČLS JEP, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, LF UPJŠ a 

UN L. Pasteura v Košiciach, Klinika infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice 

a Detské infekčné oddelenie DFN v Košiciach. Hlavnými témami kongresu boli infekcie v krajných 

vekových skupinách, vírusové hepatitídy, HIV, zoonózy a varia. 

Na odbornom sympóziu spoločnosti Janssen zazneli štyri prednášky venované antivirotickej liečbe, 

možným zlepšeniam v prvolíniovej liečbe HIV, optimalizácii súčasnej liečby chronickej hepatitídy C, 

očakávaniam v budúcnosti a nakoniec vlastným skúsenostiam pri 3K liečbe s telaprevirom u 

pacientov s chronickou hepatitídou C. 

Antivirotická liečba 

Ako uviedol prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. (prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF 

UPJŠ a UN LP, Košice), vývoj antivirotík dlhodobo zaostával za vývojom iných skupín 

antimikrobiálnych liekov, a to z dôvodu zložitejšieho dôkazu etiologického agensu a problematického 

hodnotenia efektu liečby hlavne pri chronických infekciách. V posledných rokoch je však výskum v 

oblasti antivírusových látok mimoriadne aktívny, umožňujú ho rastúce poznatky o patogenéze 

vírusových ochorení a vývoj vysoko citlivých a špecifických laboratórnych metód na detekciu 

prítomnosti vírusových častíc. Dnes je dostupných viac ako 50 antivirotík na liečbu rôznych infekcií a 

mnoho ďalších látok je v rôznom štádiu predklinických a klinických skúšok. Prípravky na liečbu 

vírusových infekcií sa rozdeľujú do troch skupín: látky priamo inaktivujúce vírusy - virucidné látky, 

ktoré sa používajú na lokálnu liečbu niektorých infekcií kože a slizníc; látky inhibujúce replikáciu na 

celulárnej úrovni - antivirotiká, ide o najširšiu, najpoužívanejšiu a rýchlo sa rozvíjajúcu skupinu 

antivírusových liečiv; látky zvyšujúce alebo modifikujúce odpoveď organizmu na vírusy - 

imunomodulátory a špecifická imunoterapia. 

Ciele liečby antivirotikami. Cieľom liečby akútnych ochorení je vyliečenie (zmiernenie a skrátenie 

prejavov infekcie, prevencia komplikácií, prípadne prevencia prechodu do chronickej infekcie). Pri 

chronicky prebiehajúcich ochoreniach (chronické hepatitídy, HIV infekcia) sú ciele často zložitejšie 

formulovateľné. Možnosť vyliečenia (eradikácie vírusu) je len pri hepatitíde C. Pri hepatitíde B a HIV 

infekcii je cieľom potlačenie replikácie vedúce k predĺženiu dĺžky a kvality života. Antivirotiká sa v 

súčasnosti najviac uplatňujú pri liečbe herpetických infekcií (aciclovir, valaciclovir, famciclovir, 

ganciclovir, valcyte, foscavir, cidofovir, brivudin), chrípky (amantadin, rimantadin, zanamivir, 

oseltamivir), chronických vírusových hepatitíd B a C (CHB: lamivudin, adefovir, entekavir, telbivudin, 

tenofovir; CHC: ribavirin, boceprevir, telaprevir) a HIV infekcie (odporúčania EUCALB z roku 2012 

uvádzajú 20 antiretrovírusových prípravkov). Jednotlivé antiretrovirotiká zasahujú do rôznych miest 

životného cyklu HIV. Buď zabraňujú väzbe na receptor, vstupu vírusu do bunky, alebo bránia prepisu 

a tvorbe RNA do genetického materiálu bunky, zabraňujú integrácii do jadra a formovaniu nových 



bielkovín vírusu (obr.). Medzi registrované a kategorizované antiretrovirotiká v SR patria: 

nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NRTIs); nenukleozidové inhibítory reverznej 

transkriptázy (NNRTIs); inhibítory proteáz; inhibítory fúzie; antagonisty koreceptorov CCR5; inhibítory 

integrázy (tab. 1). Ďalšie antiretrovirotiká s vyššou účinnosťou a menšími nežiaducimi účinkami sú vo 

vývoji. 

Na záver prof. Schréter načrtol budúcnosť antivírusovej liečby. Antivírusová liečba zaznamenala v 

posledných dvoch desaťročiach mimoriadny rozmach. Nové, účinnejšie antivirotiká sa vyvíjajú najmä 

v oblasti liečby infekcie vírusom hepatitídy C a HIV. Nové lieky prinesú efektívnejšiu liečbu, možnosť 

skrátenia liečby a menší výskyt nežiaducich účinkov liečby. 

Čo ešte môžeme zlepšiť v prvolíniovej liečbe HIV? 

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice) 

na úvod svojej prednášky poskytol prehľad v súčasnosti dostupných antivirotík (NRTIs, NNRTIs, 

inhibítory proteáz a nové triedy - inhibítory fúzie, antagonisty koreceptorov CCR5, inhibítory 

integrázy). Ako uviedol, antiretrovirotiká majú svoju minulosť, prítomnosť a samozrejme budúcnosť. 

Upriamil pozornosť na nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTIs), ktoré tak, ako sa 

do roku 2000 zadefinovali, dlho sa nemenili. V roku 2008 prišiel na trh etravirin, v roku 2011 rilpivirin 

a v súčasnosti sa zavádza jeho fixná kombinácia. Do skupiny antiretrovirotík sú zaradené 

reformulované, koformulované, ale aj nové skupiny liekov. Liek na iniciálnu liečbu HIV musí byť 

účinný a bezpečný (vplyv na lipidy, renálne funkcie, neurotoxicita, kostný metabolizmus a iné hlavné 

faktory morbidity a mortality). Liek musí byť určený na dlhodobé podávanie, musí mať jednoduché 

dávkovanie a odporúčanie v prijatých odporúčaniach. Účinnosť antiretrovírusovej liečby v posledných 

rokoch stúpa. Na súbore dvoch prác sledujúcich prevalenciu prenesenej liekovej rezistencie prof. 

Jarčuška ukázal, že asi 8 až 10 % pacientov prichádzajúcich do liečby môže mať liekovú rezistenciu tak 

v skupine NNRTIs, ako aj v skupine NRTIs. Závažným problémom pri liečbe HIV je vznik 

kardiovaskulárnych príhod a porúch lipidového metabolizmu. Liečba proteázovými inhibítormi vedie 

viac ako liečba ostatnými skupinami liečiv k nárastu viscerálneho a abdominálneho tuku. V rámci 

antiretrovírusovej liečby sa sleduje lipidový profil, a to vplyv liečby na celkový cholesterol, hladinu 

triglyceridov, HDL-C a LDL-C. Potvrdilo sa, že rilpivirin má nesignifikantný vplyv na sledované lipidové 

parametre. Štúdie ECHO a THRIVE, ktoré porovnávali vplyv liečby rilpivirinom (RPV) vs efavirenz (EFV) 

na lipidový metabolizmus, rovnako potvrdili priaznivý efekt RPV na hladinu celkového cholesterolu, 

triglyceridov, HDL-C a LDL-C. Ďalším problémom pri liečbe HIV je veľký počet pacientov, ktorí 

nezostávajú na originálnej antivírusovej liečbe. 70 % pacientov s HIV, ktorí začali liečbu v roku 1999, 

zotrvalo na liečbe. V rokoch 2002 - 2004 bol počet pacientov, ktorí nezotrvali na liečbe, menší. 

Najčastejšou príčinou prerušenia liečby bola gastrointestinálna toxicita (34,6 %), v 30,3 % išlo o 

dohodu medzi lekárom a pacientom, v 16,7 % sa jednalo o iné príčiny (hypersenzitívne reakcie, 

abnormálna distribúcia tuku, CNS symptomatológia, renálna toxicita), v 7,7 % boli príčiny neznáme a 

len v 7,7 % bolo dôvodom nepokračovania liečby samotné zlyhanie liečby. 

V súčasnosti sa iniciálna kombinovaná antiretrovírusová liečba riadi odporúčaniami EACS (European 

AIDS Clinical Society) z roku 2012. V prvolíniovej liečbe sa ako liek voľby uvádza zo skupiny NNRTIs 

efavirenz (EFV), rilpivirin (RPV) alebo nevirapin (NVP), ďalej sú to ritonavirom boostované inhibítory 

proteáz a inhibítory integrázy. Efavirenz, ktorý bol dlhodobo liekom prvej voľby, nie je u nás 

dostupný, preto je možné v prvolíniovej liečbe použiť rilpivirin (tab. 2). Rilpivirin (Edurant) je 



nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NNRTI) schválený EMA v roku 2012. Je indikovaný 

na antiretrovírusovú liečbu naivných pacientov v prvolíniovej liečbe s viral load menej ako 100 000 

kópií/ml. Mechanizmom jeho účinku je non-kompetitívna inhibícia HIV-1 reverznej transkriptázy. 

Maximálna plazmatická koncentrácia RPV po jeho perorálnom podaní sa dosiahne v priebehu 4 - 5 

hodín. Expozícia RPV je o 40 % nižšia, ak sa liek podáva nalačno, v porovnaní s užitím spolu s 

normálnym kalorickým jedlom (533 kcal) alebo vysokokalorickým jedlom s vysokým obsahom tuku 

(928 kcal). Keď sa RPV užije len so suplementom bohatým na proteíny, jeho expozícia je o 50 % nižšia 

ako pri jeho príjme spolu s jedlom. Čo sa týka distribúcie, RPV sa viaže v 99,7 % na bielkoviny plazmy, 

prevažne na albumín. Distribúcia do mozgovomiechového moku alebo sekrétov genitálneho traktu 

nebola hodnotená. RPV podlieha oxidačnému metabolizmu sprostredkovanému systémom 

cytochrómu P450 (CYP) 3A. Polčas eliminácie je približne 50 hodín. V moči sa zistilo len < 1 % 

nezmeneného RPV. 

Účinnosť a bezpečnosť rilpivirinu sa sledovala v dvoch randomizovaných štúdiách ECHO a THRIVE. 

Štúdie ECHO sa zúčastnilo 690 pacientov, štúdie THRIVE 678 pacientov naivných pacientov. 

Porovnával sa rilpivirin (RPV) vs efavirenz (EFV). Primárna analýza sa uskutočnila v 48. týždni a finálna 

analýza v 96. týždni podávania lieku. V 48. týždni podávania lieku došlo v RPV ramene k vzostupu 

počtu buniek CD4+ o 192 buniek/mm3 v porovnaní s východiskovou hodnotou oproti vzostupu o 176 

buniek/mm3 v EFV ramene, čiže účinnosť liekov bola porovnateľná. Podobne aj percento pacientov, 

ktorí dosiahli virologickú odpoveď, bolo 84,3 % vs 82,3 %. Porovnateľná bola aj adherencia k liečbe: > 

95 % adherenciu malo 88 % pacientov v RPV ramene vs 88 % pacientov v EFV ramene. Ďalej sa v 

týchto štúdiách porovnávali 2 skupiny naivných pacientov; prvá skupina s viral load </= 100 00 

kópií/ml a druhá skupina s viral load > 100 00 kópií/ml. V prvej skupine (</= 100 00 kópií/ml) sa 

dosiahli lepšie výsledky; trvalú virologickú odpoveď (< 50 kópií/ml) v 48. týždni dosiahlo v RPV 

ramene 90 % pacientov vs 84 % v EFV ramene. V druhej skupine(> 100 000 kópií/ml) sa dosiahli 

horšie výsledky; trvalú virologickú odpoveď (< 50 kópií/ml) v 48. týždni dosiahlo v RPV ramene 77 % 

pacientov vs 81 % v EFV ramene. Čo sa týka rezistencie (vznik mutácie, ktorá vedie k zlyhaniu liečby), 

zistili sa porovnateľné výsledky pri RPV a EFV. Priaznivé však je, že hlavné mutácie nie sú identické, 

čiže nemusí dôjsť k skríženej rezistencii na tieto lieky. U pacientov, u ktorých sa vyvinula rezistencia 

na RPV, sa vo všeobecnosti pozorovala skrížená rezistencia na iné NNTRIs (etravirin, nevirapin, 

efavirenz). Skrížená rezistencia na efavirenz, etravirin, a/alebo nevirapin môže viesť k virologickému 

zlyhaniu a vzniku rezistencie na rilpivirin. Štúdie ECHO a THRIVE majú 38 pacientov s virologickým 

zlyhaním a rezistenciou na RPV, z nich 89 % bolo rezistentných na etravirin alebo efavirenz a 24 % 

bolo rezistentných na nevirapin. Čo sa týka virologického zlyhania (VF), jeho incidencia bola vyššia v 

RPV ramene. Čo sa týka nežiaducich účinkov (NÚ), viac ich bolo zaznamenaných v EFV ramene. 

Najčastejšie išlo o neurologické a psychiatrické nežiaduce účinky a kožný raš (tab. 3). Čo sa týka 

hladiny vitamínu D, zistilo sa, že je vyššia u pacientov v RPV ramene oproti pacientom v EFV ramene. 

Pokles hladiny vitamínu D po začatí liečby rilpivirinom bol signifikantne nižší ako u pacientov 

užívajúcich efavirenzu. 

Na záver prof. Jarčuška povedal, že na Slovensku je výrazne limitované použitie efavirenzu, najmä v 

prvej línii. Dôvodom je jeho nedostupnosť v SR. Na tieto situácie mysleli odporúčania EACS z roku 

2012, kde v NNRTI základnom režime môže byť ako liek prvej voľby použitý rilpivirin. RPV je 

odporúčaný pacientom s viral load < 100 000 kópií/ml. Jeho výhodou je, že má minimálny vplyv na 

metabolizmus lipidov. Ďalšími pozitívami sú jeho dlhodobá účinnosť, porovnateľné množstvo 

závažných s rezistenciou spojených mutácií, jednoduchosť podávania a cena na úrovni EFV. 



Ako optimalizovať súčasnú terapiu CHC a čo nás čaká v budúcnosti? 

Ako uviedol doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. (Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN 

LP, Košice), liečebné možnosti pri chronickej hepatitíde C (CHC) prešli veľkým vývojom. V roku 1986 

bola zavedená liečba HNANB IFN alfa (nízky efekt liečby podávania IFN alfa 24 alebo 48 týždňov 3-

krát týždenne), neskoršie pridanie ribavirínu viedlo k zlepšeniu liečebných výsledkov. Ďalšie zlepšenie 

výsledkov priniesol pegylovaný interferón (dávkovanie raz týždenne) a kombinácia Peg-IFN alfa spolu 

s ribavirínom sa stala zlatým štandardom. V súčasnosti sa vyvíjajú nové antivirotiká (Direct Acting 

Antivirals - DAAs), ktoré vedú k nárastu úspešnosti liečby (graf 1). Zavedenie proteázových 

inhibítorov 1. generácie - telaprevir a boceprevir (účinné inhibítory enzýmu proteázy HCV, overené vo 

fáze III štúdií v 3-kombinácii so štandardnou liečbou Peg-IFN alfa/ribavirin), prinieslo nárast trvalej 

virologickej odpovede (SVR) u naivných pacientov na 63 až 79 %, u pacientov s predĺženou rýchlou 

virologickou odpoveďou (eRVR, negat. na 4-12T) na 90 %, nárast SVR pri opakovanej liečbe na 50 - 65 

%, z toho u predchádzajúcich non-respondérov na 31 - 61 % a predchádzajúcich relapsérov na 75 - 84 

%. 

V súčasnosti už existujú údaje o liečbe DAAs nielen z klinických štúdií, ale aj z reálnej praxe (real life 

štúdie). Ide o dáta z viacerých krajín, napr. z Francúzska (štúdia CUPIC), Nemecka, Talianska, 

Španielska a iných. Výsledky sú pozitívne aj pri liečbe pacientov s pokročilejším stupňom fibrózy 

pečene (štúdia CUPIC bola zameraná hlavne na týchto pacientov). Čo sa týka nežiaducich účinkov, v 

reálnej praxi sa potvrdilo, že ich výskyt rastie s pokročilosťou ochorenia. Napr. v Nemecku bolo 

hlásených 8 % vážnych nežiaducich účinkov a v štúdii CUPIC (Compassionate Use of Protease 

Inhibitors in viral hepatitis C Cirrhosis) ich bolo 33 % (boceprevir) až 45 % (telaprevir). Štúdia CUPIC 

potvrdila úspešnosť liečby telaprevirom/boceprevirom v kombinácii s P/R (Peg-INF/ribavirin) u 

predtým liečených pacientov s CHC G1 a cirhózou. SVR12 dosiahlo v priemere 40 % pacientov 

liečených telaprevirom a 41 % pacientov liečených boceprevirom. Podľa odpovede na 

predchádzajúcu 2K liečbu P/R, SVR dosiahlo 53/51 % relapsérov, 32/40 % parciálnych respondérov a 

29/11 % nulových respondérov. V súčasnosti dostupné DAAs sú neustále vo vývoji, realizujú sa 

štúdie, ktoré sú zamerané na menej časté dávkovanie, kratšie trvanie liečby, na pacientov pred a po 

transplantácii, HIV koinfikovaných pacientov a sledujú sa rôzne liekové interakcie. Štúdia C208, fázy 

II, prvá štúdia s podávaním telapreviru 2-krát denne potvrdila, že pacienti užívajúci telaprevir 2-krát 

denne nemali horšie výsledky ako pacienti užívajúci liek 3-krát denne. Počet pacientov však v tejto 

štúdii nebol vysoký, preto bola iniciovaná ďalšia štúdia. Štúdia OPTIMIZE, fázy III, randomizovaná, 

otvorená, medzinárodná, non-inferiórna štúdia, s počtom 740 doteraz neliečených pacientov s 

genotypom 1 HCV, sledovala dve skupiny pacientov. Prvá skupina pacientov užívala telaprevir 3-krát 

denne po 2 tbl, druhá skupina užívala telaprevir 2-krát denne po 3 tbl. Štúdia potvrdila non-inferioritu 

podávania telapreviruru 2-krát denne oproti 3-krát denne. Štúdia potvrdila, že podávanie telapreviru 

2-krát denne neznižuje SVR oproti jeho podávaniu 3-krát denne. Porovnateľná časť pacientov 

dosiahla rýchlu virologickú odpoveď (RVR). Štúdia zistila, že SVR podľa stupňa fibrózy nezávisí od 

podávania telapreviru 2-krát denne alebo 3-krát denne (graf 2). Štúdia vyhodnotila aj bezpečnostný 

profil telapreviru a zistila minimálne rozdiely výskytu nežiaducich účinkov v oboch skupinách 

pacientov. Iná štúdia (Pockros a spol., 2012), ktorá zahŕňala neliečených a aj predtým liečených 

pacientov, sledovala dve skupiny pacientov. Prvá zahrňovala doteraz neliečených pacientov a 

relapsérov, druhá skupina zahrnula parciálnych a nulových respondérov. Išlo o pacientov s relatívne 

horšou prognózou; IL28B genotyp non-CC malo 75 % pacientov, stupeň fibrózy F3-4 malo v prvej 

skupine 45 % a v druhej skupine 87 % pacientov. Efekt liečby telaprevirom dávkovaným 2-krát denne 



v 4. týždni (RVR), resp. v 4. - 12. týždni (eRVR) pri zohľadnení zastúpenia pacientov s cirhózou 

zodpovedal zisteniam zo štúdií fázy III. Možnosť skrátenia trvania liečby u doteraz neliečených 

pacientov s genotypom 1 HCV sledovala randomizovaná štúdia PROVE 2, štúdia fázy II porovnávajúca 

rôzne trvanie liečby. Štúdia mala štyri rôzne ramená, jedno z nich tvorili pacienti liečení telaprevirom 

v kombinácii s Peg-IFN alfa a ribavirinom počas 12 týždňov (T12/PR12) bez následnej 12-týždňovej 2K 

liečby Peg-IFN alfa a ribavirinom (P/R). Výsledky ukázali, že SVR dosiahlo 100 % pacientov s 

genotypom IL28B CC. Avšak pacienti s iným typom genotypu (IL28B CT, TT) dosiahli pri tejto liečbe 

horšie výsledky. Štúdia CONCISE (interim analýza prebieha, multicentrická, randomizovaná štúdia 

fázy IIIb) skúma možnosť skrátenia liečby na 12 týždňov. Do tejto štúdie sú zaradení doteraz neliečení 

pacienti alebo relapséri s CHC G1 s priaznivými prognostickými znakmi, ktorými sú genotyp IL28B CC 

a neprítomnosť cirhózy. Pacienti boli randomizovaní v pomere 2 : 1; 2/3 pacientov dostávali 3K liečbu 

12 týždňov bez nasledujúcej liečby (T12/PR12), 1/3 pacientov dostávala 3K liečbu 12 týždňov a 

ďalších 12 týždňov sa pokračovalo v 2K liečbe (T12/PR24). Virologická odpoveď eRVR nevykazovala 

žiadny rozdiel medzi sledovanými skupinami (99 % vs 98 %), SVR v 4. týždni bola v T12/PR12 ramene 

89 % vs 100 % v T12/PR24, SVR v 12. týždni bola 87 % vs 97 %. 12 týždňov po liečbe (SVR12) bol 

výskyt relapsov 8 % v T12/PR12 ramene oproti 0 % v T12/PR24 ramene. Bezpečnostný profil bol 

zhodný s pozorovaním v predchádzajúcich štúdiách (graf 3). 

Aký je predpokladaný vývoj liečby CHC? Vo vývoji je veľké množstvo nových priamo účinkujúcich 

antivirotík (DAAs) - schéma. V princípe existujú dva základné režimy liečby, a to režimy s IFN a režimy 

bez IFN („IFN-free"). Režimy s IFN v 3-kombinácii (3K) znamenajú podávanie 1 DAA + Peg-IFN/RBV 

alebo v 4kombinácii (4K) ide o podávanie 2 DAAs + Peg-IFN/RBV. Pri režimoch bez IFN sa podáva 

DAA(s) ± RBV. Medzi nové skupiny DAAs patria NS3/4A proteázové inhibítory, inhibítory NS5A, NS5B 

nukleozidové inhibítory polymerázy a inhibítory cyklofilínu. Nové skupiny DAAs sa môžu od seba líšiť, 

ale všeobecne sa od nich očakáva vyššia účinnosť, nezávislosť od genotypu HCV a vyššia bariéra 

rezistencie. V tabuľke autor uviedol prehľad proteázových inhibítorov - asunaprevir, faldaprevir, 

simeprevir, sovaprevir, danoprevir, vaniprevir, ABT-450/r, GS-9451, ktoré sa aktívne skúmajú. Ide o 

tzv. druhú vlnu proteázových inhibítorov s lepším profilom rezistencie, zlepšenou účinnosťou na 

všetky genotypy, menším množstvom nežiaducich účinkov a lepším dávkovaním. Niektoré z nich sú 

dokonca definované ako proteázové inhibítory druhej generácie - MK-5172, ACH-2684 s vysokou 

bariérou rezistencie a účinnosťou na všetky genotypy. 

Štúdia NEUTRINO skúmala účinnosť liečby novým polymerázovým inhibítorom zo skupiny 

nukleotidových analógov HCV NS5B - sofosbuvir v dávke 400 mg/deň per os v kombinácii s Peg-IFN + 

RBV po dobu 12 týždňov. Potvrdila sa vysoká, 90 % účinnosť tejto liečby u doteraz neliečených 

pacientov s HCV G1/4/5/6. U pacientov s cirhózou bola účinnosť liečby Sofosbuvir + Peg-IFN/RBV 80 

%. Cieľom štúdie AVIATOR bolo zistiť bezpečnosť a efektívnosť „IFN-free" režimu s látkami ABT-450/r 

(HCV NS3/4A proteázový inhibítor podávaný 1-krát denne s ritonavirom), ABT267 (NS5A inhibítor 

podávaný l-krát denne), ABT-333 (nenukleozidový polymerázový inhibítor podávaný 2-krát denne) ± 

RBV u pacientov s CHC G1. 

Doc. Kristian prezentoval časovú os, ktorá ukazuje, ako bol telaprevir (TVR) postupne zavádzaný do 

praxe. V máji 2011 bol TVR schválený v USA. V Európe bol TVR schválený v septembri 2011, do konca 

roka 2011 sa dostal do Francúzska, Švédska, Nemecka, UK, Rakúska, Fínska, Dánska, Švajčiarska, 

Nórska, Škótska, v januári 2012 do Španielska, UK, v apríli 2012 do Holandska, Luxemburgu, Izraela a 

Slovenska, neskôr do Belgicka a Írska a v decembri 2012 do Talianska a Ruska. Potenciálna registrácia 



tzv. IFNfree kombinácie by sa mohla v EÚ uskutočniť v roku 2015 - 2016 a dostupná by mohla byť v 

roku 2016 - 2017. Na záver doc. Kristian zhrnul, že trojkombinačná (3K) antivírusová liečba potvrdila 

výbornú účinnosť u doteraz neliečených, ako aj predtým liečených pacientov. Došlo k nárastu SVR o 

25 - 30 % nielen v klinických štúdiách, ale aj v reálnej praxi, vrátane ťažko liečiteľných pacientov 

(nuloví respondéri, cirhotici). 3K liečba sa stáva v súčasnosti novým štandardom v liečbe CHC. Zmeny 

dávkovania a dĺžky podávania liečby s telaprevirom by mohli zlepšiť compliance pacientov pri 

zachovač ní účinnosti. V horizonte niekoľkých rokov môžeme očakávať príchod nových DAAs, ich 

rôzne použitie v 3K a 4K liečbe, vrátane schém bez použitia interferónu. 

Liečba pacientov s CHC liečených 3K s telaprevirom - vlastné skúsenosti 

MUDr. Dušan Krkoška, CSc. (primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, UN Martin) uviedol, že 

prvé vlastné skúsenosti s trojkombinačnou (3K) liečbou chronickej hepatitídy C (CHC) priamo 

účinkujúcimi antivirotikami začali získavať v roku 2011 v štúdii QUEST II, do ktorej bol zaradený jeden 

pacient, ktorý dosiahol SVR v 24. týždni liečby. V roku 2012 boli 3K liečbou s telaprevirom liečení 5 

pacienti a v roku 2013 sa zahájila 3K liečba s telaprevirom u 5 pacientov. Inklúzne kritériá (podľa 

zdravotnej poisťovne) na zaradenie pacientov do liečby boli: relapséri (ETR: HCV RNA negatívna, nie 

SVR); parciálni respondéri (v 12. týždni liečby pokles HCV RNA > 102, ETR: detekovateľná HCV RNA); 

staging fibrózy F3/4 (METAVIR); vysoká vírusová nálož (> 800 000 IU/ml). Počet pacientov s CHC 

liečených s telaprevirom v UN Martin bol 5 (1 žena, 4 muži), vek pacientov bol 42 - 63 rokov (priemer 

53 rokov). Všetci pacienti v súbore boli relapséri, staging fibrózy F3 mali 4 pacienti a F4 1 pacient, 3 

pacienti mali iniciálnu virémiu > 800 000 IU/ml, všetci 5 pacienti mali genotyp HCV 1b. Plánovaná 

liečebná schéma bola: prvých 12 týždňov 3K liečba s telaprevirom v kombinácii s pegylovaným 

interferónom a ribavirinom (P + R) a ďalšia liečba podľa virologickej odpovede. Skrátenie kúry pri 

opakovanej liečbe CHC sa odporúča za definovaných podmienok: relapséri pri predchádzajúcich 

kúrach, staging fibrózy F3 a menej (METAVIR) a predĺžená virologická odpoveď (eRVR, HCV RNA 

negatívna v 4. až 12. týždni). 

Liečebné výsledky: v 4. týždni boli všetci pacienti HCV RNA negatívni, v 12. týždni 1 pacient s cirhózou 

F4 liečbu ukončil pre závažný nežiaduci účinok liečby (SAE), ostatní 4 pacienti pokračovali v liečbe. Tí 

mali nedetekovateľnú HCV RNA v 12. a 24. týždni liečby, čo znamenalo ukončenie liečby (ETR). Všetci 

títo pacienti mali HCV RNA negatívnu aj v 48. týždni (SVR) - graf 4. MUDr. Krkoška popísal 

charakteristiky všetkých 4 liečených pacientov (pohlavie, vek, telesná hmotnosť, staging fibrózy, HCV 

RNA (IU/ml) pre začatím liečby a po 4, 12, 24 a 48 týždňoch liečby, biochemické (ALT) a 

hematologické parametre (Hb, Lkc, Neutr, Tr). Uviedol, že biochemická odpoveď korešpondovala s 

virologickou odpoveďou a zároveň nenastali žiadne dramatické zmeny týkajúce sa hematologických 

parametrov v zmysle ťažkej anémie, neutropénie alebo trombocytopénie. Podobne aj 5 pacienti, 

ktorí boli zaradení do liečby tohto roku, už majú zhodnotené výsledky liečby v 4. týždni: negatívna 

HCV RNA u všetkých pacientov. Všetci pokračujú v liečbe. 

Čo sa týka vedľajších účinkov (AE), všetci pacienti mali svrbenie kože, 4 mali aj análny pruritus, 3 

pacienti mali redšie stolice a hemoroidy a 1 pacient exantém. Dôležité však bolo, že sa počas liečby 

nevyskytli žiadne závažné hematologické nežiaduce účinky a neboli pozorované najzávažnejšie 

hrozby známe z klinických štúdií, ako je DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systematic 

Symptoms), TEN (toxická epidermálna nekrolýza) a SJS (Stevens-Johnsonov syndróm) - graf 5. Na 

záver MUDr. Krkoška predstavil údaje piateho pacienta s F4, ktorý musel predčasne ukončiť liečbu 



pre závažné vedľajšie účinky. V 6. týždni liečby došlo k prejavom hepatálnej dekomenzácie 

(vaskulárnej). 3K liečba bola ukončená, zahájila sa komplexná liečba hepatálnej dekompenzácie 

(albumín, aminokyseliny, diuretiká, beta-blokátory, omeprazol...). Po 11 dňoch sa stav pacienta 

kompenzoval, bol prepustený domov a liečba bola ukončená. 

 


