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1 Abstrakt 

Radek Teichmann 

Moderní antiretrovirová terapie 

Bakalářská práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Zdravotnická  bioanalytika - Zdravotní laborant 

Moderní antiretrovirová terapie je forma léčby, která potlačuje šíření viru v buňce a v 

případě některých medikamentů zabraňuje vstupu viru do buňky. Cílem této terapie 

je obnovit počet bílých krvinek na původní hodnoty.  Kombinovaná antiretrovirová 

terapie dokáže účinně omezit replikaci HIV, zpomalit progresi imunodeficitu. A HIV 

infikovaným pacientům tak zajisti významné prodloužení délky života. 

Bakalářská práce pojednává o léčbě onemocnění souvisejících s virem HIV. Hlavním 

cílem je vytvořit souhrnný přehled hodnocení léčiv, zvaných antiretrovirotika. 
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2 Abstract 

Radek Teichmann 

Modern antiretroviral therapy 

Bachelor thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Health bioanalytics - Medical Laboratory 

Modern antiretroviral therapy is a form of treatment that suppresses the spread of the 

virus in the cell and in the case of some drugs prevents viral entry into the cell. The 

aim of this therapy is to restore the number of white blood cells to the original values. 

Combined antiretroviral therapy can effectively reduce HIV replication and slow down 

the progression of immunodeficiency. It will ensure a significant increase in life 

expectancy to HIV-infected patients. 

The Thesis discusses the treatment of diseases associated with HIV. The main 

objective is to create a comprehensive overview of the evaluation of drugs called 

antiretrovirals. 
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3 Zadání bakalářské práce - cíl práce 

Cílem práce je vytvořit souhrnný přehled léčiv pro léčbu AIDS. Součástí cíle je 

zhodnocení jednotlivých skupin antiretrovirotik. V teoretickém základu práce vychází 

autor z odborné literatury uvedené v rešerši. 

V úvodní části práce je nastíněna historie viru HIV. V kapitole o epidemiologii 

jsou zpracována data o šíření a nákaze především virem HIV 1 z celosvětového 

hlediska. V kapitole o patogenezi autor zkoumá přenos viru, mechanismy vniku a 

jeho rozmnožování v hostitelské buňce. V následující kapitole autor pojednává o 

klinických příznacích viru HIV, které jsou rozděleny do třech kategorií. V sedmé 

kapitole se autor zabývá terapií a následující kapitola pojednává o zhodnocení 

účinnosti jednotlivých skupin léčiv. 

  



 
9 

4 Úvod    

AIDS neboli Syndrom získaného selhání imunity je stav, který vzniká v důsledku 

poškození imunitního systému při infekci virem HIV. AIDS je definován na základě 

přítomnosti některého z indikativních onemocnění např. wasting syndrom, 

encefalopatie, nádory související s infekcí HIV nebo velmi nízkým počtem CD4 

buněk. 

Výzkum tohoto onemocnění trvá od roku 1981, kdy se nemoc objevila u člověka. 

O několik let později došlo k výrobě prvních antiretrovirotik. Vědci umí s menším či 

větším úspěchem brzdit rozmnožování viru v hostitelské buňce pomocí těchto léčiv. 

Nejnovější trend je použití fixní kombinace dvou či více účinných látek v jedné 

tabletě. Onemocnění HIV je globální problém, se kterým se potýká v menší či větší 

míře každý stát na světě. 
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5 Historie viru HIV 

  V roce 1981 M. S. Gottlieb popsal nález nemoci nazývané rakovina homo-

sexuálů, později dostala název GRID(Gay-Related Immune Deficiency). 1982 v CDC 

(Centers for Disease Control) bylo vytvořeno označení AIDS(Acquired Immune 

Deficiency Syndrome).V roce 1983 objevili v Pasteurově ústavu v Paříži virus, který 

způsobuje onemocnění AIDS a pojmenovali jej LAV(Lymphadenopathy-Associated 

Virus).O rok později Robert Gallo oznámil, že jeho laboratoř v Národním 

onkologickém institutu v Bethesdě ve státě Maryland v USA  izolovala retrovirus s 

označením HTLV-III(Human T-Lymphotropic Virus III). V roce1986 začalo být zřejmé, 

že LAV a HTLV-III jsou jeden a tentýž virus. Došlo ke sjednocení názvu na HIV 

(Human Immunodeficiency Virus). Téhož roku Montagnierův tým objevil HIV-2. 

(Hájek a kol., 2004) 
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6  Epidemiologie HIV 

Odhadem 38.6 (33.4-46.0) milionů lidí na celém světě žije s HIV-1. Mezitím jich 

však 25 milionů zemřelo. Jenom v roce 2005 bylo 4.1 milionů nově nakažených 

HIV-1 a z toho 2.8 milionů zemřelo na AIDS. Dnes nenajdeme na světě oblast, které 

by se tato epidemie vyhnula (obr. 1).  

Legenda: Hsex  = heterosexuální styk 
                MSM = homosexuální styk 
                IDU   = uživatelé,kteří si aplikují drogy injekční stříkačkou 
                A,B,C,D,F,G,H,J,K,BC,AB,AE,BF,CRF = subtypy viru HIV 
                North America = Severní Amerika 
                Caribbean = Karibik 
                Latin America = Latinská Amerika 
                Western Europe = Západní Evropa 
                Eastern Europe and central Asia = Východní Evropa a Střední Asie 
                East Asia = Východní Asie 
                South and southeast Asia = Jižní a Jihovýchodní Asie 
                North Africa and Middle East = Severní Afrika a Blízký východ 
                Sub-Saharan Africa = Subsaharská Afrika 
                Oceania = Austrálie a Oceánie 
 

Obrázek 1 Celosvětové šíření viru HIV, způsoby přenosu, HIV - 1 subtypy 

 (Zdroj: Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ )  
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6.1 HIV v Evropě 

V Evropě se počet lidí infikovaných virem lidské imunodeficience pohybuje okolo 

1,5 milionu. V České republice bylo za období od 1. 10.1985 do 31. 10. 2015 

diagnostikováno 2567 případů HIV pozitivity, z toho bylo 2171 mužů a 396 žen. U 

450 z nich (364 mužů, 86 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Z 2567 pacientů 

331 již zemřelo. Česká republika v roce 2013 měla 2.24 případu na 100 000 

obyvatel. Nejvíce HIV pozitivních případů v ČR má hlavní město Praha a nejméně 

kraj Vysočina. Nejčastějším způsobem přenosu viru HIV v Česku je sexuální styk 

hlavně mezi homosexuálními/bisexuálními muži. (Zpráva o výskytu a šíření AIDS, 

2015) 

V Rusku a na Ukrajině je epidemie HIV/AIDS nejrychleji rostoucí z celého světa. 

V těchto zemích převládá přenos prostřednictvím injekčního užívání drog a 

heterosexuálního styku. Na Ukrajině žilo k 1. lednu 2012 120.148 lidí (264.3 na 

100 000) oficiálně registrovaných s HIV (PLWH), včetně 18 751 (41.2 na 100 000) s 

AIDS. Podle odhadu UNAIDS/WHO a také ukrajinské vlády je celkový počet infiko-

vaných až 350 000. Nejhorší situace je v přístavním městě Oděsa. Za období od 

1995 do 2010 bylo zde registrováno 15 434 lidí infikovaných virem HIV, ale skutečný 

počet bude mnohem vyšší. (Kiriazova a kol., 2013) 

Mezi evropské země s nejnižším výskytem HIV/AIDS patří např. Slovensko, 

Chorvatsko a Turecko. (Jilich a kol., 2014) 
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6.2  HIV v Asii 

Koncem roku 2013 žilo v Asii a Tichomoří celkem 4,8 milionů lidí s virem HIV. 

Více jak 90% obyvatel žijících s tímto onemocněním tvoří Čína, Indie, Indonésie, 

Myanmar, Thajsko a Vietnam. Dobrou zprávou je pokles nových infekcí o 58% v 

Myanmaru, o 46% v Thajsku, o 43% ve Vietnamu a o 19% v Indii. Nejvíce roste 

počet nakažených v Indonésii a na Filipínách. Počet úmrtí na AIDS v Asii klesl o 37% 

v letech 2005 až 2013. 

Za epidemii jsou zodpovědné čtyři faktory: TG, MSM, PWID a FSW. V roce 2011 

byla prevalence HIV dospělých v Indii 0,27% s celkovým počtem nakažených 2,1 

milionů. Čtyři státy v jižní Indii (Andhrapradéš, Karnátaka, Maharashtra a Tamil Nadu) 

tvoří více než polovinu všech nakažených. Na konci roku 2011 žilo v Číně 780 000 

lidí s HIV/AIDS a prevalence HIV dospělých dosahovala méně než 0,1%. Epidemii v 

Číně výrazně ovlivňuje KAPs po celé zemi, totiž MSM a PWID. Přenos viru mezi 

PWID je rozšířen především v jihozápadní Číně. (Phanuphak a kol., 2015) 

  

Obrázek 2 Epidemie HIV v Asii a Tichomoří, 2013. Procento lidí žijících s HIV 

podle zemí a nových  

případů nákazy HIV (UNAIDS gap zpráva, 2014)   

Legenda: People living with HIV - lidé žijící s HIV, New HIV infections - nové 

infekce HIV, Rest of the region - ostatní oblasti  
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6.3 HIV v Africe 

Nejvíce případů HIV onemocnění se vyskytuje v Africe, zejména v té jižní 

(subsaharské). Počet infikovaných lidí se zde pohybuje okolo 25 milionů. Ačkoliv 

subsaharská Afrika má stále největší počet nakažených virem HIV-1, v současnosti 

se zvyšuje počet zemí ohlašujících stabilizaci nebo snížení rozšiřování (např. 

Uganda, Keňa, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Ghana, Rwanda a Burkina Faso). 

Snížení se přičítá účinným změnám v sexuálním chování jako je oddálení začátku 

sexuálního života, snížení příležitostných vztahů a důslednější používání kondomu 

při příležitostných vztazích. 

Mezi africké země s nejvyšším výskytem této nemoci na světě patří Svazijsko, 

Lesotho a Botswana. 

Tabulka1. HIV podle zemí v roce 2014  

(Převzato a upraveno z http://aidsinfo.unaids.org) 

Země 
Procento nemocných 

(mezi 15-49 ) 
Celkem HIV pozitivních Úmrtí na AIDS 

Svazijsko 27,7% 210 000 3 500 

Lesotho 23,4% 310 000 9 300 

Botswana 25,2% 390 000 5 100 

Keňa 5,3% 1 400 000 33 000 

Tanzanie 5,3% 1 500 000 46 000 

Uganda 7,3% 1 500 000 33 000 

Rwanda 2,8% 210 000 3 000 

Zambie 12,4% 1 200 000 19 000 

Ghana 1,5% 250 000 9 200 

Zimbabwe 16,7% 1 600 000 39 000 
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6.3.1 Příčiny šíření viru ve Svazijsku: 

Tradiční svazijská kultura – Zakazuje používat sexuální ochranné prostředky, 

jako jsou kondomy a monogamní vztahy. Polygamie je v zemi velmi rozšířena a i 

přes zákaz oženit se s více ženami, mívají muži často více partnerek. 

Sexuální práce – Dle BSS MARPS (2010), 70% žen ve věku 15-49 let, které 

poskytly sex za úhradu, byly HIV pozitivní. To je více než dvojnásobek (31%) z 

celkové populace ve stejném věku. 

Nerovnost pohlaví a sexuální agrese – Sexuální zneužívání a agrese se stává 

vážným problémem pro Svazijsko. Až 18% studentů středních škol bylo do prvního 

pohlavního styku donuceno. V patriarchální svazijské společnosti mají pánská 

privilegia tendenci omezovat dámské rozhodování o své sexualitě a reprodukčním 

zdraví. 

Časný sexuální začátek – Průměrný věk je 17 let (SDHS,2006/7) u dívek a 19 

let (MICS 2010) u chlapců. Podle MICS 3,8% mladých žen a 2,6% mladých mužů 

mělo sex před věkem 15 let. 

Homosexuální styk – Počet HIV pozitivních mužů ve věku 16-44let je 17%, 

procento roste s věkem (BSS MARPS). Použití kondomu mezi MSM se pohybuje 

kolem 66% u mužů, kteří nejsou pravidelnými partnery. Stigma brání BI-MSM od 

povinnosti uvádět svou sexuální orientaci nebo status HIV jejich partnerkám. 

Mezigenerační sex – Počet žen ve věku 15-24let, které měly nechráněný 

(rizikový) sex se staršími muži o 10 a více let se zvýšil z 7% (2006/7) na 14% v roce 

2010. Mladé ženy neberou vztahy se staršími nebo bohatými muži jako rizikové. 

Naopak počet mužů ve věku 15-24let,kteří měly nechráněný (rizikový) sex se star-

šími ženami o 10 a více let byl menší než 1%. (Zdroj: http://aidsinfo.unaids.org) 
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6.4  HIV v Americe 

V Severní Americe žije přibližně 1-2 milionů lidí s HIV-1. Spojené státy americké 

(USA) měly v roce 2013 kolem 1,2 milionů lidí žijících s tímto virem. Procento 

nemocných je 0,4%-0,9%. Velikost epidemie je relativně nízká v porovnání s 

celkovým počtem obyvatel, ale silně se koncentruje mezi KAPs a v jižních státech, 

kde se vyskytuje až 49% ze všech nových případů nákazy. K nejpostiženějším 

skupinám patří MSM,PWID a prostitutky. V této skupině byl zaznamenán vzestup 

nových případů HIV v letech 2009 až 2013 od 28000 do 31000. MSM tvoří až 68% 

ze všech nových případů HIV v roce 2013. (Zdroj: : www.avert.org)  

Mezi země s nejvyšším výskytem onemocnění AIDS v Latinské Americe patří 

Brazílie. 

V této zemi žije celkem 191 780 650 obyvatel, z nichž 83% žije v městských 

oblastech. V období 1980-2013 bylo hlášeno 730 000 případů AIDS.  Od roku 1996 

do roku 2006 došlo ke snížení tohoto onemocnění mezi MSM (z 21% na 17%), IDU 

(z 20% na 7%). Naopak výrazně se zvýšil heterosexuální přenos (z 43% na 62%). 

Přehled ostatních latinsko-amerických zemí s nákazou HIV je uveden na obrázku 3. 

V Karibiku bylo v roce 2014 hlášeno kolem 280 000 lidí s HIV. (Cáceres a kol., 2008) 

 

 

Obrázek 3 Epidemie HIV v Latinské Americe, 2014 (Zdroj: http://aidsinfo.unaids.org) 
 

http://www.avert.org/
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6.5 HIV v Austrálii a Oceánii 

Počet nakažených v této části světa se pohybuje okolo 70 000. Z toho nejvíce 

případů je hlášeno ze země Papua-Nová Guinea, kde je infikováno 32 000 lidí. Zde 

je hlavní příčinou šíření viru promiskuitní kultura, prostituce, neinformovanost o 

nemoci AIDS a nedostává se kondomů. Dále následuje Austrálie (28 000) a Nový 

Zéland (2900). U obou zemí se virus přenáší převážně pohlavním stykem mezi muži. 

Ostatní tichomořské ostrovy mají zanedbatelný počet případů onemocnění AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Schéma viru HIV (Jilich a kol., 2014) 
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7  Patogeneze AIDS 

 V současné době jsou známy pouze tři možné způsoby přenosu viru HIV. A to 

bud´ prostřednictvím nechráněného pohlavního styku, přenosem krví (transfuzí nebo 

sdílením injekčních stříkaček), případně vertikálním přenosem z těla matky na plod. 

Virus patří mezi retroviry. Jeho genetická informace je zapsána do molekuly RNA. 

Virus rozezná specifické receptory CD4 na povrchu napadené buňky a vstoupí 

do ní. Receptory CD4 se nachází hlavně na TH lymfocytech. K infekci buňky virem 

jsou také důležité koreceptory CCR5 na makrofázích a CXCR4 na CD4 T-

lymfocytech. Pomocí reverzní transkriptázy virus přepíše svou genetickou informaci 

na provirovou DNA, která se pak spolu s dalšími virovými proteiny dostane do 

buněčného jádra, kde další virový enzym, integráza, nastřihne chromozomální DNA a 

vloží do ní nově vzniklou virovou DNA. V dalším kroku se z integrované virové DNA 

přepisuje mRNA, a z ní pak na ribozomech vznikají příslušné virové proteiny. 

Retroviry své strukturní proteiny i replikační enzymy syntetizují v podobě dlouhých 

virových polyproteinů. Tyto proteiny v plazmatické membráně spolu s příslušnou RNA 

skládají novou virovou částici. Aby mohla být nově vzniklá částice infekční a zralá, je 

nutné sestříhat dlouhé virové polyproteiny. K tomu slouží další enzym proteáza. 

8  Klinické příznaky HIV 

              Inkubační doba je čas od vystavení se HIV infekci do prvních příznaků 

primární HIV infekce. Trvá obvykle 2-6 týdnů. 

Primární HIV infekce či akutní retrovirový syndrom (ARV), probíhá často pod 

obrazem chřipkového onemocnění, často s prchavým exantémem, jindy zduřením 

lymfatických uzlin.  

Po odeznění akutního retrovirového syndromu (ARV) nastupují 3 kategorie, které 

charakterizují vývoj HIV infekce. Klasifikace dle Centra pro kontrolu a prevenci 

nemocí 

 (CDC) ve Spojených státech amerických byla vytvořena v roce 1993 a stále 

zůstává dominantně používaným systémem. (Jilich a kol., 2014) 

 Kategorie A – zahrnuje asymptomatické stadium trvající několik let. Může se 

vyskytnout perzistující generalizovaná lymfadenopatie (PGL).   
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Kategorie B – zahrnuje malé oportunní infekce např. recidivující orofaryngeální 

kandidóza, kandidová vulvovaginitida, výsev herpes zoster, vlasatá leukoplakie a 

nespecifické příznaky (průjem, horečka). Počet CD4+ T lymfocytů se pohybuje v 

rozmezí 200-499/mm3.  

Kategorie C (AIDS) - zahrnuje velké oportunní infekce. Výskyt těchto infekcí je 

důsledkem těžké poruchy imunitního systému a je spojen s hlubokým poklesem CD4 

lymfocytů. V této kategorii je počet CD4 lymfocytů nižší než 200/mm3. Níže je uveden 

přehled indikativních onemocnění definující AIDS. Wasting-Syndrom je důsledkem 

onemocnění HIV. (Zdroj: www. aids. gov)  

 Toxoplazmóza mozku 

 Septická salmonelóza, opakovaná 

 Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 

 Pneumonie, opakovaná 

 Tuberkulóza 

 Pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci (PJP) 

 Lymfom, více forem 

 Mycobacterium avium complex (MAC) 

 Kaposiho sarkom 

 Isosporóza, chronická střevní (trvá více než 1 měsíc) 

 Histoplazmóza 

 Encefalopatie, související s HIV onemocněním 

 Kandidóza průdušek, průdušnice, jícnu, nebo plic 

 Invazivní karcinom děložního hrdla 

 Kryptokokóza 

 Coccidioidomykóza 

 Cryptosporidióza, chronická střevní (trvá více než 1 měsíc) 

 Cytomegalovirové onemocnění (zejména CMV retinitida) 

 Herpes simplex: chronický vřed(y) (trvá více než 1 měsíc); nebo bronchitida, 

pneumonie, ezofagitida  
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8.1 Malé oportunní infekce 

 Pásový opar (herpes zoster) 

Je onemocnění, které často patří k prvním projevům HIV infekce. Původcem je 

varicella - zoster virus. Projevuje se svěděním a pálením. Objevují se kožní eflores-

cence (nad 50% hrudní nebo bederní oblast), eflorescence i na spojivkách a rohovce 

(10-15% oblast inervovaná trojklanným nervem). Jedná se o n. ophthalmicus. 

(Beneš, 2009) 

 

Obrázek 5 Pásový opar (Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov) 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 Vlasatá leukoplakie 

Je často se vyskytující infekce u osob s imunodeficitem. Původcem je virus Ep-

stein-Barrové (EBV). (Rozsypal, 1998) 

 

Obrázek 6 Vlasatá leukoplakie (Zdroj:www.gml.cz) 

 Orofaryngeální kandidóza 

Je infekce sliznice dutiny ústní a hltanu. Vyskytuje se u 80-90% HIV osob. 

Původcem je kvasinka Candida albicans. Ostatní druhy nejsou tak časté, např. 

C. krusei, C. tropicalis a C. glabrata. Orofaryngeální kandidózy je několik typů. U 

osob infikovaných HIV se uplatňuje především pseudomembranózní forma (soor). 

Příznakem je sucho v ústech, škrábání v krku, porucha chuti a na sliznicích dutiny 

ústní jsou dobře patrné bílé povlaky. (Rozsypal, 1998)  

 Kandidová vulvovaginitida 

Vyskytuje se u 60% žen s HIV pozitivitou. Původcem je Candida albicans. Mezi 

hlavní příznaky patří pruritus vulvae (svědivka), dysurie a dyspareunie. (Rozsypal, 

1998) 
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8.2  Velké oportunní infekce (AIDS) 

 Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)   

Subakutní demyelinizační onemocnění CNS, které je způsobeno reaktivací 

latentní infekce polyomavirem JC. Vyskytovala se asi u 4 % pacientů s AIDS, v 

současnosti má díky HAART klesající 

tendenci, vyskytuje se hlavně u pacientů, kde selhala terapie, například v 

důsledku multirezistence na antiretrovirotika. Onemocnění se projevuje nejčastěji 

demencí, monoparézou, hemiparézou, poruchou visu a řeči. Zřídka se objevují 

bolesti hlavy, horečka. (Beneš, 2009)    

 Primární lymfom mozku 

Je nejčastějším nádorem CNS u osob s HIV infekcí. 

Postihuje až 10% pacientů s AIDS. Původcem je virus Epsteina-Barrové. Prvním 

projevem 

tohoto nádoru můžou být epileptické záchvaty. Časté jsou také bolesti hlavy, 

změny osobnosti, poruchy paměti a paréza. Léčba je založena na kraniálním 

ozařování a na methotrexát (MTX) chemoterapii. (Rozsypal, 1998) 

 Toxoplasmová encefalitida 

Patří k nejdůležitějším neurologickým oportunním infekcím, která postihuje asi 5-

30% pacientů s AIDS. 

Původcem je intracelulární prvok Toxoplasma gondii. Hlavním příznakem 

onemocnění je hemiparéza, bolest hlavy, křeče. Často se také vyskytuje horečný 

psychosyndrom se zmateností. (Beneš, 2009) 

 Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 

 Je subakutní demyelinizační onemocnění CNS, které je způsobeno reaktivací 

latentní infekce polyomavirem JC. Vyskytovala se asi u 4 % pacientů s AIDS, v 

současnosti má díky HAART klesající tendenci, vyskytuje se hlavně u pacientů, kde 

selhala terapie, například v důsledku multirezistence na antiretrovirotika. Onemoc-
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nění se projevuje nejčastěji demencí, monoparézou, hemiparézou, poruchou visu a 

řeči. Zřídka se objevují bolesti hlavy, horečka. (Beneš, 2009) 

 Primární lymfom mozku 

Je nejčastějším nádorem CNS u osob s HIV infekcí. 

Postihuje až 10% pacientů s AIDS. Původcem je virus Epsteina-Barrové. Prvním 

projevem 

tohoto nádoru můžou být epileptické záchvaty. Časté jsou také bolesti hlavy, 

změny osobnosti, poruchy paměti a paréza. Léčba je založena na kraniálním 

ozařování a na methotrexát (MTX) chemoterapii. (Rozsypal, 1998) 

 Kryptokoková meningitida 

Vyskytuje se přibližně u 8 % pacientů s AIDS a má vysokou letalitu. 

V Evropě je výskyt nižší, ale ve Spojených státech a v jihovýchodní Asii je 

mnohem častější. Původcem infekce je Cryptococcus neoformans. 

C. neoformans se přenáší prostřednictvím inhalace. Důležitým rezervoárem je 

ptačí trus. 

Nemoc se projevuje hlavně bolestí hlavy, horečkou a poruchou vědomí. 

(Rozsypal, 1998) 

 

Obrázek 7 Cryptococcus neoformans (Zdroj: www1.lf1.cuni.cz) 
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 Kaposiho sarkom (KS) 

Je typický nádor rozvinuté HIV infekce a postihuje hlavně homosexuálně 

zaměřené muže. Původcem je lidský herpetický virus 8 (HHV-8). Kaposiho sarkom 

se vyskytuje především na kůži a sliznici, ale často také může napadat lymfatické 

uzliny, vnitřní orgány jako GIT, plíce nebo játra. K léčbě se lokálně používá excize, 

laser, kryoterapie, lokální užití cytostatik a ozařování. U vážných nálezů pak inter-

feron alfa a chemoterapie. (Beneš, 2009) 

 

Obrázek 8 Kaposiho sarkom (Zdroj: www1.lf1.cuni.cz) 

 Wasting syndrom 

 Je dán úbytkem hmotnosti o 10%, horečkou, průjmem a bez současné 

přítomnosti jiné oportunní infekce či tumoru. Původcem je přímo virus HIV. K 

projevům nemoci patří např. hubnutí, suchá kůže, propadlé tváře a špatné hojení ran. 

K terapii lze použít růstový hormon a megestrol acetát. Největší význam má výživa, 

vitaminy a tělesná aktivita. (Beneš, 2009) 

 Pneumocystová pneumonie 

Vyskytuje se přibližně u 30 % pacientů s AIDS. V dnešní době je zaznamenán 

pokles této nemoci díky úspěšné profylaxi a HAART. Původcem je Pneumocystis 

jiroveci. Mezi příznaky můžeme zařadit dušnost, neproduktivní kašel, horečnaté stavy 

a zvýšená tělesná teplota. (Beneš, 2009) 

  



 
25 

 Intestinální kryptosporidióza  

Je střevní infekce, kterou trpí až 7% pacientů s AIDS. Onemocnění způsobuje 

prvok  Cryptosporidium parvum. Projevuje se vodnatými průjmy, které vedou k těžké 

dehydrataci. (Beneš, 2009) 

 

 

Obrázek 9 Pneumocystis jiroveci – cysty (Zdroj: www1.lf1.cuni.cz) 
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9 Terapie   

 Od roku 1996 se stává standartním léčebným postupem trojkombinační léčba, 

označovaná jako Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART). Nejčastěji se u 

pacientů s infekcí HIV používají inhibitory reverzní transkriptázy a inhibitory virové 

proteázy. Doporučuje se kombinace dvou nukleosidových inhibitorů reverzní 

trankriptázy s jedním inhibitorem proteázy. 

Tabulka2. Volba antiretrovirových skupin léků  

(Převzato a upraveno z Beneš, 2009) 

 
Režimy 

Kombinace 

A B C 

Režimy 1. volby 

NRTI NtRTI PI/r 

NRTI NtRTI NNRTI 

NRTI NRTI PI/r 

NRTI NRTI NNRTI 

Režimy 2. volby 
NRTI NRTI PI/r 

NRTI NRTI INI 

 

 Legenda:   NRTI = Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 
                 NNRTI = Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 
                NtRTI = Nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy   
                INI = Integrázové inhibitory   
                 PI/r = Inhibitory proteinázy potencované malou dávkou ritonaviru 

 

Vážným problémem protiretrovirové chemoterapie je rezistence viru HIV proti 

antiretrovirotikům. Proti vzniku rezistence je nutno použít kombinovanou formu 

terapie. Jedinou výjimkou je podání zidovudinu (nukleosidový inhibitor reverzní 

trankriptázy) v monoterapii u gravidních žen, což vede ke snížení neonatálního 

přenosu HIV infekce (z 25,5% na necelých 8%). V současné době se začínají 

prosazovat kombinované přípravky, které obsahují více účinných látek v 1 tabletě. 
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Tabulka 3. Fixní kombinace dvou či více účinných látek v jedné tabletě  

(Převzato a upraveno z Beneš, 2009) 

Kombinace Přípravek Dávkování 

abacavir+lamivudin Epzicom 1x(600/300) mg/d 

emtricitabin+tenofovir Truvada 1x(200/300) mg/d 

zidovudin+lamivudin Combivir 2x(300/150) mg/d 

zidovudin+lamivudin+abacavir Trizivir 2x(300/150/300) mg/d 

emtricitabin+tenofovir+efavirenz Atripla 1x(200/300/600) mg/d 

abacavir+dolutegravir+lamivudin Triumeq 1x(600/50/300) mg/d 

emtricitabin+rilpivirin+tenofovir Complera 1x(200/25/300) mg/d 

atazanavir+cobicistad  Evotaz 1x(300/150) mg/d 

darunavir+cobicistad  Prezcobix 1x(800/150) mg/d 

elvitegravir+cobicistad 
+emtricitabin+tenofovir 

Stribild 1x(150/150/200/300) 
mg/d 
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9.1 Přehled léčiv pro léčbu AIDS 

Tabulka 4. Léky používané k léčbě infekce HIV/AIDS 

 (Převzato a upraveno z Hájek a kol., 2004) 

PŘEHLED ANTIRETROVIROTIK 

Skupina Léčivo Přípravek Dávkování 

NRTI zidovudin (ZDV) 
didanosin (ddl) 
 
stavudin (d4T) 
 
lamivudin (3TC) 
abacavir (ABC) 

emtricitabin (FTC) 

Retrovir 
Videx EC 
 
Zerit 
 
Epivir 
Ziagen 
Emtriva 

2x250-300mg/d 
1x400mg/d (nad 60kg) nebo 
1x250mg/d (pod 60kg) 
1x40mg/d (nad 60kg) 
1x30mg/d (pod 60kg) 
2x150mg/d 
2x300mg/d nebo 1x600mg/d 
1x200mg/d 

NtRTI tenofovir (TDF) Viread 1x300mg/d 

NNRTI efavirenz (EFV) 
nevirapin (NVP) 
 
etravirin (ETR) 
rilpivirin (RPV) 

Stocrin 
Viramune 
 
Intelence 
Edurant 

1x600mg/d 
2x200mg/d  
nebo 1x200mg/d 14dní 
2x200mg/d 
1x25mg/d 

PI atazanavir (ATV)* 
lopinavir / ritonavir** 
indinavir (IDV)* 
saquinavir (SQV)* 
nelfinavir (NFV) 
tipranavir / ritonavir** 
fosamprenavir (FPV)* 
darunavir / ritonavir** 

Reyataz 
Kaletra 
Crixivan 
Invirase 
Viracept 
Aptivus+Norvir 
Telzir 

Prezista+Norvir 

1x400mg/d 
800mg/200mg denně 
3x400mg/d 
3x600-1200 mg/d 
2x1250mg/d 
500mg/200mg 2x/d 
2x1400mg/d 
800mg/100mg denně 

FI enfuvirtid (T-20 fuzeon) Roche 90mg/1ml 2xd s.c. 

INI raltegravir (RLV) 
elvitegravir (EVG)*** 
dolutegravir (DTG) 

Isentress 
Vitekta 
Tivicay 

2x400mg/d 
 
1x50mg/d 

EI maraviroc (MVC) Selzentry 2x300mg/d 

 
 
Legenda: NRTI = Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 
                NNRTI = Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 
                NtRTI = Nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy 
                PI = Inhibitory proteinázy 
                FI = Inhibitory fúze 
                INI = Integrázové inhibitory 
                EI = Inhibitory vstupu 
                * = Doporučuje se použít v kombinaci s ritonavirem 
                ** = Pouze v kombinaci s ritonavirem 
                *** = Pouze v kombinaci s ritonavirem potencovaným PI a jinými antiretrovirotiky 
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9.2 Přehled léčiv pro oportunní infekce při AIDS 

Tabulka 5. Přehled léčiv v terapii malých oportunních infekcí 

 (Převzato a upraveno z: Beneš, 2009) 

Onemocnění Léčivo Přípravek Dávkování 

Orofaryngeální 
kandidóza (soor) 

AmphotericinB 
Nystatin 
Flukonazol 
Intrakonazol 
Posakonazol 
Vorikonazol 
 
 
Caspofungin 

AmphotericinB 
Fungicidin 
Diflucan 
Sporanox 
Noxafil 
Vfend 
 
 
Cancidas 

1mg/kg i.v. 1xd 
4x200-600000 IU/d p.o. 
1x100-400mg/d p.o. 
2x100mg/d p.o. 
1x100-800mg/d p.o. 
6mg/kg i.v. 2xd nebo 
4mg/kg i.v. 2xd 
2x200mg/d p.o. 
1x70mg/d i.v. nebo 
1x50mg/d i.v. 

Pásový opar 
(herpes zoster) 

Aciclovir 
 
 
Valaciclovir 
Famciclovir 

Aciclovir 
 
 
Valaciclovir 
Fevir 

30mg/kg/d 3x/d i.v.  
7-10dní nebo 
5x800mg/d p.o. 7-10dní 
3x1g/d p.o. 7dní 
3x500mg/d p.o. 7dní 

Kandidová 
vulvovaginitida 

Flukonazol 
 
Posakonazol 
Vorikonazol 
 
Caspofungin 

Diflucan 
 
Noxafil 
Vfend 
 
Cancidas 

150mg/d p.o. 
jednorázově 
1x100-800mg/d p.o. 
4mg/kg i.v. 2xd 
2x200mg/d p.o. 
1x70mg/d i.v. nebo 
1x50mg/d i.v. 

Mikonazol 
Klotrimazol 

Gyno-Daktarin 
Clotrimazol 

Ve formě krému a 
vaginálních tablet 

Vlasatá  
leukoplakie 

Terapie se neprovádí 
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Tabulka 6. Přehled léčiv v profylaxi malých oportunních infekcí 

 (Převzato a upraveno z  Hájek a kol., 2004) 

Onemocnění 
Profylaxe 

Léčivo Přípravek Dávkování 
primární sekundární 

Orofaryngeální 
kandidóza 
(soor) 

- + Flukonazol 
 
 
Intraconazol 

Diflucan 
 
 
Sporanox 

1x50mg/d  
nebo 2-
3x100mg/týden p.o. 
1x100mg/d p.o. 

Vulvovaginální 
kandidóza 

- + Flukonazol Diflucan 150mg/týden  
nebo 2-3x100mg/ 
týden p.o. 

Pásový opar 
(herpes zoster) 

- + Aciclovir Zovirax 2x400mg/d 12 
měsíců  
nebo 3-5x200mg/d 

 

Legenda: + = provádí se 

                 -  = neprovádí se  
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10 Zhodnocení účinnosti léčiv 

Tabulka 9. Zhodnocení vybraných léčiv dle jejich nežádoucích účinků 

 (Převzato a upraveno z Hájek a kol., 2004)  

Lékové skupiny Léčivo Nežádoucí účinky 

NRTI časté vzácné 

Zidovudin nauzea, zvracení, únava, 
bolest hlavy, závratě, 
horečka, bolest svalů, 
nechutenství 

hematotoxicita, 
laktátová acidóza, 
tuková atrofie 

Emtricitabin nauzea, průjem, bolest 
hlavy, tmavnutí kůže, 
zvýšená kreatinkináza 

laktátová acidóza, 
jaterní toxicita 

Stavudin periferní neuropatie, únava pankreatitida, GIT 
obtíže, elevace 
aminotransferáz 

NtRTI Tenofovir nauzea, průjem, zvracení, 
nadýmání, závrať, vyrážka, 
bolest hlavy, bolesti žaludku, 
únava, snížené krevní 
fosfáty 

poruchy ledvin, 
řídnutí kostí 

NNRTI Efavirenz deprese, vyrážka, závrať, 
poruchy spánku, abnormální 
sny, nausea, zvracení, 
porucha koncentrace, bolest 
hlavy, únava, průjem, úzkost, 
sebevražedné myšlenky 

Stevens-Johnsonův 
syndrom, psychóza, 
problémy s játry 

Etravirin vyrážka, periferní neuropatie Stevens-Johnsonův 
syndrom 

Rilpivirin insomnie, bolest hlavy, 
vyrážka, nausea, zvracení, 
závrať, bolest žaludku, 
deprese, zvýšené jaterní 
enzymy 

Při dávkách nad 
25mg může 
způsobit narušení 
srdečního rytmu 

 

10.1 Zhodnocení skupiny léčiv NRTI a NtRTI 

 V této lékové skupině najdeme vůbec první lék použitý proti viru HIV. Jedná se o 

thymidinový analog zidovudin (1987), dříve nazývaný azidothymidin (AZT). AZT se 

dobře vstřebává a má biologickou dostupnost 60-70%. Proniká velmi dobře do CNS, 

proto se doporučuje v kombinacích první volby. Průnik do 1 litru likvoru přibližně 60%. 
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V roce 2001 byl schválen nukleotidový inhibitor tenofovir a v roce 2003 nukleosidový 

inhibitor emtricitabin. Všechny tři léky pochází z dílny prof. Holého, významného 

českého vědce z Akademie věd ČR. Vedle AZT proniká účinně do likvoru také 

stavudin (1994). Lze též použít jako lék první volby, ale nelze ho kombinovat ze 

zidovudinem. Mechanismus účinku těchto inhibitorů spočívá v tom, že jsou enzymu 

reverzní transkriptáze místo přirozených nukleotidů nabídnuty báze falešné. Tím se 

zabrání přepisu virového genomu z RNA do dvouřetězcové DNA. Všechny uvedené 

léky mají tyto shodné nežádoucí účinky: mitochondriální toxicita, bolesti hlavy a 

obtíže GIT. (Hoffmann, 2014) 

 

 

Obrázek 10 Zidovudin (Zdroj: www. aidsinfo.nih.gov) 

10.2 Zhodnocení skupiny léčiv NNRTI 

NNRTI se od předchozí skupiny léků liší jiným způsobem účinku i chemickým 

složením. Cílovým enzymem je jako u nukleosidových analogů enzym reverzní 

transkriptáza. NNRTI se na enzym vážou přímo a nekompetetivně v oblasti, která leží 

blízko substrátového vazebného místa pro nukleosidy. Vytvoří se komplex EIS a 

následně dojde k blokádě katalyticky aktivního vazebného místa reverzní 

trankriptázy. To zpomaluje polymerizaci a replikaci viru. Nenukleosidové inhibitory 
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nelze použít proti HIV-2. Výhodou těchto léků je kromě staršího zástupce této 

skupiny (efavirenz) dobrá snášenlivost. Mezi léky druhé generace NNRTI patří 

etravirin a nejnovější rilpivirin. Etravirin je vhodný pro již předléčené pacienty. Tento 

inhibitor díky vazebné flexibilitě dobře účinkuje proti divokým typům HIV-1 a 

klasickým NNRTI rezistentním mutacím jako K103N (efavirenz). Etravirin má 

mnohem vyšší rezistenční bariéru na rozdíl od první generace NNRTI. Nevýhodou je 

často vznikající zkřížená rezistence mezi NNRTI. (Hoffmann, 2014) 

 

Obrázek 11 Efavirenz (Zdroj: www.aidsinfo.nih.gov) 
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10.3 Zhodnocení skupiny léčiv PI 

Léky z této skupiny blokují kompletaci a zrání viru. Slouží k inhibici enzymu HIV 

proteázy, která naštěpuje dlouhé virové polyproteiny. To je nutné pro tvorbu nové 

virové částice. Protože jen ta je schopna napadnout další lidské buňky. 

Mezi nejčastěji používané léky patří Kaletra (lopinavir/ritonavir), Reyataz+Norvir 

(atazanavir/ritonavir) a Prezista+Norvir (darunavir/ritonavir).U proteázových inhibitorů 

dochází ke kompletní metabolizaci v játrech (cytochromovým systémem – enzymem 

CYP3A4).Jsou léky, které mohou aktivitu enzymu Cytochrom P450CYP3A4 zrychlo-

vat či zpomalovat. To ovlivňuje snížení nebo zvýšení hladiny antiretrovirotik (lékové 

interakce). V případě léku, např. jako ritonavir se metabolizace inhibitorů proteázy 

zpomaluje. Kombinace proteázových inhibitorů s tímto lékem umožňují podávání 

těchto inhibitorů v nižších dávkách a delších intervalech. Proteázové inhibitory mají 

četné vedlejší účinky, nejčastěji gastrointestinálního charakteru. Jedná se především 

o průjem, nauzea a zvracení. To je typické pro Darunavir a Lopinavir(Kaletra). K 

závažnějším nežádoucím účinkům u těchto antiretrovirotik patří hepatitida, vyrážka a 

v případě Lopinaviru ještě pankreatitida, lipodystrofie, hyperlipidémie. U Atazanaviru 

se vyskytuje hlavně hyperbilirubinémie, ikterus a porucha srdečního rytmu. 

Atazanavir a Darunavir je možné podávat v jediné denní dávce. Což je největší 

výhoda těchto dvou inhibitorů. (Baril a kol., 2014) 

10.4 Zhodnocení FI 

Mezi inhibitory fúze můžeme zařadit enfuvirtid, který je zatím jediným zástupcem 

této skupiny. Blokuje strukturální přestavbu virového glykoproteinu gp41. Tato 

přestavba je nutná pro splynutí virové a buněčné membrány. Tím je zabráněno 

vstupu virové RNA do cílových buněk. Výhodou enfuvirtidu je léčebný efekt u 

pacientů, kde ostatní léky selhali a dobrá snášenlivost. Je vhodný pro záchrannou 

terapii. Nevýhodou tohoto léčiva je dostupnost jen pro aplikaci v injekční formě. 

Nejčastějším vedlejším účinkem jsou mírné lokální reakce v místě vpichu. Přibližně u 

9,4% pacientů je nutné použít analgetika. Enfuvirtid nelze použít proti viru HIV-2. 

(Jilich a kol., 2014) 
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10.5 Zhodnocení skupiny léčiv  INI 

Inhibitory integrázy patří k nejnovějším lékovým skupinám. Používají se od roku 

2008. Mechanismem účinku INI je zabránit transportu provirové DNA v cirkulární 

formě do jádra buňky a následnému včlenění do buněčného genomu. V současnosti 

jsou k dispozici tři zástupci této skupiny: raltegravir, elvitegravir a dalutegravir. 

Výhodou těchto inhibitorů je velmi malé množství vedlejších účinků a to především u 

raltegraviru. (Jilich a kol., 2014)  

10.6 Zhodnocení EI 

  Jediným zástupcem této lékové skupiny je Maraviroc. Jako selektivní inhibitor 

blokuje lidský chemokinový koreceptor CCR5 a tím zabraňuje ukotvení HIV viru na 

lidských buňkách, zvláště makrofágů. Tento lék je většinou dobře tolerován. Určitým 

limitem je přítomnost koreceptorů CCR5 a CXCR4 na hostitelských buňkách. Většina 

virových kmenů se může vázat buď na CCR5 nebo na CXCR4. Před použitím léku je 

proto nutné prokázat pomoci bioinformačních metod CCR5-tropní HIV-1. Tento 

inhibitor je zajímavý tím, že působí na vnímavé buňky a nikoli na samotný virus. 

(Hoffmann, 2014) 
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11 Závěr 

Základem léčby zůstává stále vedle profylaxe a včasné léčby oportunních infekcí 

protivirová terapie. Jejím cílem je zpomalit množení viru HIV a předejít tak zhroucení 

imunitního systému. Úplná eliminace viru z organismu není dosud vyřešena. V 

současné době ještě neexistuje ani vakcína, která by zabránila infekci virem HIV. 

Rozvoj bezpečné, účinné a cenově dostupné vakcíny by bylo u neinfikovaných osob 

nejlepší nadějí pro ukončení epidemie HIV. I když doposud není dostupná účinná 

vakcína ani jiný způsob jak toto onemocnění zcela vyléčit, nic to nemění na 

skutečnosti, že během posledních 25 let byl zaznamenán obrovský pokrok v léčbě 

infekce tímto virem. Díky tomu již pacienti neumírají v důsledku onemocnění AIDS a 

mohou prožít kvalitní život s HIV infekcí jako chronickou nemocí. (Jilich a kol., 2014) 

  Přes všechnu snahu a úsilí, které věnujeme HIV pozitivním pacientům, nejsme 

lhostejni ani k prevenci HIV infekce. Proto je často s rozpaky sledován nárůst počtu 

nových případů. Přes všechny informace o léčbě a možnosti prožití kvalitního života 

je nezbytné stále upozorňovat společnost na možnost této nákazy a účinné způsoby 

ochrany před ní. Osvěta by neměla probíhat pouze ve vyspělých zemích světa, nýbrž 

především v oblastech s nejvyšším procentem nakažených. Je tedy nezbytné 

podporovat organizace, které se snaží o minimalizaci šíření viru HIV. 
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12 Seznam použitých symbolů a znaků 

AIDS- acquired immunodeficiency syndrome 

ARV- akutní retrovirový syndrom 

AZT-  azidothymidin 

CCR5,CXCR4- chemokinové koreceptory na cílových CD4 buňkách 

CD4- subpopulace lymfocytů T 

CDC- Centers for Disease Control and Prevention 

CMV- cytomegalovirus 

CNS- centrální nervový systém 

CYP3A4- enzym cytochrom-CYP3A4 

DNA- Deoxyribonukleová kyselina 

EBV- virus Epstein-Barrové 

EI- inhibitory vstupu 

EIS- komplex enzym-inhibitor-substrát 

FI- inhibitory fúze 

FSW- ženské sexuální pracovnice 

GIT- gastrointestinální trakt 

gp41- transmembránový glykoprotein v obalu viru HIV 

GRID- Gay-Related Immune Deficiency 

HAART- highly active antiretroviral therapy 

HIV- human immunodeficiency virus 

Hsex- heterosexuální styk 

HTLV-III-human T-lymphocyte virus III   

IDU- injekční aplikace drog 

INI- integrázové inhibitory   

K103N- mutace K103N na efavirenz 

KAPs- key affected populations 

LAV- lymphadenopathy virus 

MAC- Mycobacterium avium complex 

MARPS- Most at Risk Populations 

MICS- Multiple Indicator Cluster Surveys 

mRNA- mediátorová ribonukleová kyselina 

MSM- homosexuální styk 

NNRTI- nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 

NRTI- nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy 

NtRTI- nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy   

PI/r- inhibitory proteinázy potencované malou dávkou ritonaviru 

PJP- Pneumocystis jiroveci pneumonia 

PWID- injekční aplikace drog 

RNA- ribonukleová kyselina 

SDHS- Swaziland Demographic and Health Survey 

TG- transsexuální ženy 

UNAIDS- United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 
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