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Proteázové inhibítory včera a dnes

Úvod
Vývoj nových antiretrovírusových liekov je závratný, 
táto liečba významne zmenila klinický priebeh HIV 
infekcie. Z choroby, ktorá bola v minulisti fatálna, sa 
stala chronická. Po uvedení zidovudínu do klinickej 
praxe v roku 1987, prvého nukleozidového inhibíto-
ra reverznej transkriptázy (NRTI), nasledovali ďalšie 
liečivá tejto skupiny, nenukleozidové inhibítory re-
verznej transkriptázy (NNRTI), proteázové inhibitory 
(PI), inhibítory fúzie, vstupu, maturácie a najmä in-
tegrázové inhibítory (INSTI). 

Proteázové inhibítory
Proteázové inhibítory blokujú aktivitu enzýmu pro-
teáza, ktorá systematicky štiepi jednotlivé polypro-
teíny gag a gag-pol na funkčné podjednotky pre 
tvorbu nového vírusového obalu. PI zabránia bloko-
vaním tohto enzýmu štiepeniu polyproteínov a tým 
skompletizovaniu a maturácii infekčnej častice.
Skupina týchto liečiv naproti svojim významným 
účinkom na samotný vírus HIV bola najmä na za-
čiatku ich užívania spojená s viacerými nevýho-
dami. Šlo o záťaž množstvom samotných liekov, 
narastajúcim počtom krátkodobých a dlhodobých 
vedľajších účinkov vrátane rôznych metabolických 
komplikácií. Dodnes ostáva problémom rezistencia 
vírusu na proteázové inhibítory.
Riešením niektorých problémov je v súčasnosti po-
užitie tzv. “boostrov”. Farmakokinetické posilnenie 
proteázových inhibítorov, či už ritonavirom alebo 
kobicistatom, zlepšilo pohodlie a účinnosť PI. Rito-
navir je ideálnym farmakologickým zosilňovačom, 
pretože inhibuje dve kľúčové etapy metabolizmu. 
Inhibuje metabolizmus tzv. prvého prechodu počas 
absorpcie gastrointestinálnym traktom Enterocyty 
obsahujú CYP3A4, jeden z kľúčových izoenzýmov 
cytochrómu P450 spojený s metabolizmom liekov, 
a P-glykoproteín, transportér, ktorý môže účinne 
uvoĺnovať lieky z črevnej steny a späť do črevného 
lúmenu. Ritonavir inhibuje oba tieto proteíny, v dô-
sledku čoho môže zvýšiť maximálnu koncentráciu 
iného lieku podávaného súčasne. Inhibuje CYP3A4 
v pečeni, čím udržuje plazmatický polčas lieku. Na 
druhej strane, práve silný inhibičný účinok najmä 
na CYP3A4 oboch boostrov vedie k vysokému po-
tenciálu k  liekovým interakciám [1,2]. Z bežne a často 
používaných liečiv sa potencionálne interakcie týka-
jú najmä antikoncepcie, antidiabetík, cytotoxických 
liečiv, ale tiež antituberkulotík, analgetík či antipsy-
chotík[3]. Použitie režimov liečby HIV boostrovanými 
PI môže byť tiež spojené s nízkou toleranciou a rizi-
ko nežiadúcich účinkov. Najčastejšími sú gastroin-
testinálna toxicita, hyperbilirubinémia ako i zmeny 
lipidového profilu [4,5,6,7].
Aj napriek tomu v bežnej praxi naďalej proteázové 
inhibítory naďalej ostávajú jednými z častto uží-
vaných antiretrovírusových liečiv. Sú liekom voľby  
u doteraz neliečených pacientov v pokročilom štá-

diu HIV infekcie, v prípade, ak nie je možné rýchle testova-
nie rezistencie liečiv alebo ak nie je možné na výsledok vyč-
kať. Sú tiež liekom voľby u pacientov s NRTI- rezistentným 
vírusom ale aj u doteraz liečených pacientov s NRTI- asocio-
vanými nežiadúcimi účinkami či u pacientov s limitovanými 
liečebnými možnosťami [8].

Proteázové inhibítory versus integrázové 
inhibítory
Integrázové inhibítory blokujú enzým integrázu, ktorá je 
zodpovedná za integráciu vírusovej DNA do ĺudského ge-
nómu. Najznámejší z tejto skupiny je dolutegravir, booster-
-free liečivo. Vo viacerých realizovaných štúdiách (Flamingo, 
Aria, Single, Spring-2) u doteraz neliečených HIV pacientov  
(naivní) v porovnaní s boostrovanými ale aj neboostrovaný-
mi liečebnými režimami vykazuje vyššiu alebo porovnateľ-
nú účinnosť. Primárnym koncovým ukazovateľom pre kaž-
dú z týchto štúdií bol pokles vírusovej nálože <50 kópií HIV-1 
RNA/ ml plazmy v 48. týždni [9,10,11,12].
Štúdia Flamingo (open-label), s doteraz neliečenými pa-
cientmi, s vírusovou náložou    >1000 kópií HIV-1 RNA/ml 
plazmy v režime s NRTI, porovnávala INSTI a boostrované 
PI. Dolutegravir mal štatisticky lepšiu účinnosť v porovaní  
s darunavirom boostrovaným ritonavirom až do sledované-
ho 96. týždňa. Bola zaznamenaná  jeho rýchlejšia virologic-
ká odpoveď (87% oproti 31% v 8. týždni). Dolutegravir mal 
taktiež priaznivý lipidový profil v porovaní s darunavirom 
boostrovaným ritonavirom až do sledovaného 96. týždňa 
[9]. V porovnaní s boostrovanými PI má dolutegravir signi-
fikantne nižšie riziko potencionálnych liekových interakcií,  
a to aj u tých najčastejších- cytotoxických liečiv a antituber-
kulotík [3].

Kazuistika
30-ročný pacient bol prvýkrát 6.7.2017 vyšetrený v ÚPS Ne-
urologického oddelenia v Komárne s 2-týždňovou anamné-
zou cervikalgií. Realizované bolo natívne CT vyšetrenie moz-
gu, ktorým bolo vylúčené subarachnoidálne krvácanie,  RTG 
snímky krčnej chrbtice boli bez patologických zmien. Am-
bulantne mu bola podaná symptomatická liečba, kortikoidy 
so subjektívnym zlepšením stavu. 
V domácom prostredí sa mal prechodne dobre, no 24.7.2017 
opakovane zvracal, myslel si, že vyvrátil krv, bol vyšetrený u 
svojho praktického lekára, ktorý mu ordinoval antibiotickú 
liečbu. 25.7.2017 doma kolaboval, podľa príbuzných stratil 
vedomie, popisovali deviáciu bulbov, zvýšenú saliváciu, bol 
pomočený. V tento deň bol akútne prijatý na Neurologické 
oddelenie v Komárne. Pri príjme bola prítomná kvantitatív-
na a kvalitatívna porucha vedomia na úrovni somnolencie 
ťažkého stupňa až letargie, bol dezorientovaný, prítomný 
bol horizontálny nystagmus, pozitívne vyjadrená meninge-
álna symptomatológia, bol febrilný. Pri prijatí bolo realizo-
vané kontrastné CT vyšetrenie mozgu spolu s angiografiou 
mozgových tepien, popisované bolo ložisko encefalitídy 
vpravo v úrovni bazálnych ganglií, thalamu a capsula inter-
na s minimálnymi expanzívnymi prejavmi, bez vysycovania 
patologického ložiska a okrajového sýtenia typického pre 
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subakútnu ischémiu. Popísané bolo ešte jedno ložisko en-
cefalitídy temporálne bazálne vľavo- obe ložiská boli bez 
známok abscedovania, CT angiografia karotických tepien 
bola bez patologického nálezu. Zahájená bola antiedémo-
vá liečba, kombinovaná antimikrobiálna liečba (piperacilín/
tazobaktám, aciclovir). Následne bola realizovaná lumbálna 
punkcia, vyšetrením likvoru bolo vyslovené podozrenie na 
meningoencefalitídu (v likvore- celková bielkovina 1,533 g/l, 
elementy 256/3, glukóza 2,27, Pandy pozit. ++). 
Na základe tohto nálezu bol pacient 26.7.2017 preložený na 
JIS Infekčnej kliniky FN Nitra. Pri príjme bol pacient afeb-
rilný, dezorientovaný miestom a časom, so spomaleným 
psychomotorickým tempom, bol prítomný nystagmus, ľa-
vostranná hemiparéza, v dutine ústnej soor, aftózna stoma-
titída, jasný bol kachektický habitus. Laboratórne paramet-
re až na miernu hypoalbuminémiu, ľahkú hepatálnu léziu     
a ľahkú bicytopéniu boli v norme. Podávaná bola naďalej an-
tiedémová,  parenterálna antivirotická (aciclovir) liečba, tiež 
antibiotická (ceftriaxon) a antimykotická (flukonazol), no-
otropná. Pri prijatí bola doplnená aj epidemiologická anam-
néza, pacient udával homosexualitu, žil s priateľom, jednalo 
sa o jeho tretieho partnera v poradí. Vyšetrením imunitného 
profilu sme potvrdili deficit špecifickej a nešpecifickej bun-
kovej imunity ťažkého stupňa (CD 4+ lymfocyty 26.7.2017 14 
buniek/ul). Doplnený bol široký panel imunosérologických 
vyšetrení, kde bola zistená reaktivita anti- HIV 1, následne 
pacient priznal známu HIV 1 infekciu od januára 2014, dote-
raz ale neliečenú (odmietol liečbu a sledovanie). Vzhľadom 
na tieto skutočnosti sme zahájili antiretrovírusovú liečbu  
v kombinácii dvoch NRTI a boostrovaného proteázového 
inhibítora (emtricitabin/tenofovir disoproxil + darunavir/rito-
navir). Vstupne bola vírusová nálož 14845 kópií HIV 1 RNA/
ml plazmy. 
28.7.2017 bol telefonický hlásený z Komárna z odobraného 
likvoru mikroskopicky suspektný nález z prítomnosti Cryp-
tococcus neoformans, navýšená bola dávka flukonazolu 
(400mg á 12 hod.). 30.7.2017 bol náhlásený definitívny vý-
sledok kultivácie, kde bol potvrdený Cryptococcus neofor-
mans, stedne citlivý na flukonazol, citlivý na amfotericín B, 
posakonazol a vorikonazol. Na MR vyšetrení mozgu, ktoré 
bolo realizované 2.8.2017 boli popísané mnohopočetné T1 
hyposignálne a T2 hypersignálne lézie infratentoriálne aj 
supratentoriálne do maximálnej veľkosti v pravom thala-
me 20x30x26 mm, s periférnou reštrikciou difúzne a peri-
fokálnym edémom, s miernym presunom stredočiarových 
štruktúr doľava a naznačeným mass efektom na komoro-
vý systém. Vzhľadom prítomnosť  Cryptococcus neofor-
mans  v likvore rádiológ suponoval na abscesy. Vzhľadom 
na likvorový aj MR nález bola 4.8.2018 zahájená liečba am-
fotericínom B (300mg á 24 hod.) 10.8.2017 bolo realizované 
kontrolné likvorologické vyšetrenie, so zlepšením nálezu 
(celková bielkovina 1,65  g/l, Pandy +, neutrofily 8, lymfocyty 

15,   glukóza 1,96, laktát 2,6 mmol/l), z biochemického labo-
ratória bola hlásená prítomosť “guľatých útvarov s terčíkom  
v strede neznámeho pôvodu“. Kultivačne v likvore pretrvá-
val nález Cryptococcus neoformans, citlivý na amfotericín 
B, rezistentný na flukonazol, taktiež bola kultivačne zachy-
tená Escherichia coli, upravená bola preto antibiotiká liečba 
cielene na meropenem. Kontrolné MR vyšetrenia mozgu 
(16.8.2017 a 25.8.2017) v porovnaní s predchádzajúcimi vyká-
zalo parciálnu regresiu veľkosti väčšiny lézii supratentoriál-
ne, regresiu kompresie komorového systému, nález infra-
tentoriálnych lézii bol stacionárny. 
Okrem týchto vyšetrení boli doplnené aj RTG snímka hrud-
níka, HRCT pľúc, echokardiografické vyšetrenie, USG vy-
šetrenie brucha, panel mikrobiologických a sérologických 
vyšetrení, iné zápalové ložiská či oportúnne infekcie ne-
boli dokázané.  Pri horeuvedenej liečbe sme zaznamenali 
po mesiaci liečby vzostup CD4+  lymfocytov na 32 buniek/
ul (24.8.2017), aj napriek tomu ako aj napriek zlepšeniu MR 
nálezu sa zhoršil klinický stav pacienta, pridružili sa dyspep-
tické ťažkosti, bez tolerancie perorálneho príjmu, netoleruje 
perorálny príjem, progredoval organický psychosyndróm, 
depresívne ladenie v.s. kombinovanej etiológie (reaktívne 
i organické pozadie stavu), suponovali sme na nežiadúce 
účinky antiretrovírusovej liečby, preto sme ju zmenili na 
kombináciu dvoch NRTI a INSTI (abakavir/lamivudin+dolu-
tegravir). Následne došlo k ústupu dyspeptických ťažkostí, 
zlepšeniu psychického stavu.  8.9.2017 bolo o realizované 
kontrolné MR vyšetrenie mozgu, kde bol popísaný stacio-
nárny nález, stacionárne bolo aj kontrolné likvorologické vy-
šetrenie,  kultivácia bola už negatívna (na kvasinky, aeróbna, 
anaeróbna). 
22.9.2017 bol pacient po 6. týždňovej antimykotickej liečbe 
amfotericínom B v dobrom klinickom stave, so zlepšenou 
hybnosťou, s pretrvávaním ľavostrannej hemiparézy, afeb-
rilný, prepustený do ambulantnej starostlivosti. Po pre-
pustení pri kontrole 10.10.2017 sa mal subjektívne dobre, 
zvýšenú teplotu od prepustenia neudával, priberal na váhe  
s dobrou chuťou do jedla,  hybnosť končatín sa naďalej zlep-
šovala (na ĽDK už len ľahká paréza), výrazne sa zlepšenila 
celková mobilita, trval obraz stredne ťažkého organického 
psychosyndrómu. Hodnota CD4+ lymfocytov sa zlepšila (129 
buniek/ul). Kontrolné  MR vyšetrenie mozgu (10.10.2017) po-
pisovalo nález abscesov supratentoriálne aj infratentoriál-
ne v regresii. Pri posledných kontrolách vo februári a máji 
2018 bol subjektívne bez ťažkostí, antiretrovírusovú liečbu 
toleroval, občas pociťoval tŕpnutie ľavej hornej končatiny, 
objektívne pretrvávala stredne ťažká paréza ľavej hornej 
končatiny, naďalej priberal na váhe, trval obraz organické-
ho psychosyndrómu, aj keď o niečo zmiernený. Laboratórne 
sme zaznamenali mierny pokles CD4+ lymfocytov- 95 bu-
niek/ul (suponovali nepravidelné uživanie antiretrovírusovej 
liečby), vírusová nálož poklesla na menej ako 40 kópií HIV 1 
RNA/ml plazmy.
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Úvod
Infekcia vyvolaná baktériou Clostridium difficile je 
najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jed-
nou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. 
Jej incidencia v  poslednom desaťročí prudko na-
rastá.[1] Prediktívne faktory rozvoja Klostrídiovej ko-
litídy sú hospitalizácia, užívanie antibiotickej liečby  
a imunokompromitovaný status.[2]   
Klostrídiová kolitída sa rozvinie ako následok na-
rušenia črevného mikrobiómu prerastaním to-
xikogénnych kmeňov Clostridium difficile. Ide  
o grampozitívnu fakultatívne anaerobnú sporulu-
júcu tyčinku  tvoriacu toxíny (A, B, binárny toxín), 
ktoré sú zodpovedné za poškodenie čreva s  tvor-
bou ulcerácii a  pablán. Závažnosť ochorenia varí-
ruje od miernych samo limitovaných hnačiek až 
po život ohrozujúce stavy ako megacolon toxicum 
a  je ovplyvnená najmä  celkovým stavom pacien-
ta, a typu baktérie. Manažment  pacienta je nároč-
ný a napriek vhodne zvolenej antibiotickej liečbe 
ochorenie často recidivuje. Fekálna mikrobiálna 
terapia je v súčasnosti bezpečnou a najúčinnejšou 
metódou liečby rekurentných Klostrídiových kolitíd 
s efektivitou 80–97%. Podstatou je prenos fekálneho 
transplantátu od zdravého donora do čreva pacien-
ta s cieľom obnoviť  jeho črevný mikrobióm.  Mož-
nosti instilácie trasnplantátu do čreva sú cez horný 
alebo dolný gastrointestinálny trakt a volia sa vždy 
so zreteľom na celkový stav pacienta (tabuľka 3).

Kazuistika
Ide o 52 ročného HIV pozitívneho pacienta na kom-
binovanej antiretrovirálnej liečbe od roku 2005 
(abakavir,  dolutegravir,  lamivudín) s dlhodobo ne-
detekovateľnou vírusovou náložou, bez anamné-
zy interných ochorení. Prvú epizódu Klostrídiovej 
kolitídy prekonal v Decembri 2016 pravdepodobne 
súvisiacu s užívaním makrolidu pre gonokokovú in-
fekciu. Klostrídiová infekcia bola vtedy ambulantne 

liečená metronidazolom. K prvej rekurencii ochorenia došlo 
do troch týždňov po ukončení liečby a  ochorenie si vyžia-
dalo hospitalizáciu na Klinike infektológie a  geografickej 
medicíny LFUK, SZU a UNB (KIGM). V klinickom obraze do-
minovali bolesti brucha, pacient udával 6-7 riedkych stolíc 
denne. Počas hospitalizácie bol preliečený vankomycínom 
per os v  celkovej dĺžke liečby 10 dní. Vo Februári 2017 pa-
cient opäť prijatý na  KIGM s niekoľkodňovou anamnézou 
hnačiek s  prímesou hlienu, tenezmami a subfebrilitami. 
V laboratórnom obraze zaznamenaná ľahko zvýšená hladi-
na C- reaktívneho proteínu 18g/l, WBC 6,25, CD4 abs. 0,74 
x109/l.  Zo stolice sme potvrdili prítomnoť antigénu a toxínu 
Clostridium difficile. Pacient bol opäť preliečený vankomy-
cínom s dobrým klinickým efektom. Vzhľadom na 2. recidí-
vu ochorenia a vysoké riziko ďalšej recidívy sme pacientovi 
navrhli fekálnu mikrobiálnu terapiu (FMT), s ktorou pacient 
súhlasil. Darca stolice bol vyselektovaný podľa dotazníka, 
absolvoval skríningové vyšetrenia.[5] Po desatich dňoch lieč-
by bol vankomycín vysadený a pacient bol následne 2 dni 
ponechaný bez antibiotickej liečby. Transplantát bol získa-
ný spracovaním čerstvej stolice a do 6 hodín bol podaný do 
čreva pacientovi retenčným klystírom. Pacient udržal trans-
plantát v čreve 16 hodín. Po sledovaní bol na druhý deň pre-
pustený do ambulantnej starostlivosti. Po 5-tich dňoch od 
FMT bol pozvaný na ambulantnú kontrolu, pretože udával 
občasné bolesti brucha v hypogastriu, stolica však bola for-
movaná a 1x denne. Zrealizované laboratórne vyšetrenia boli 
bez elevácie zápalových ukazovateľov. Pacient bol odoslaný 
na ultrasonografické vyšetrenie abdomenu, ktoré bolo bez 
patologického nálezu v  dutine brušnej. Vzhľadom na ne-
prítomnosť známok recidívy alebo závažnejšej komplikácie 
FMT bol pacient odoslaný domov. Keďže brušný diskomfort 
patrí medzi najčastejšie popisované  nežiaduce účinky po 
FMT bol pacient telefonicky kontrolovaný obdeň. Spora-
dické bolesti brucha pacient udával ešte cca 4 dni, stolicu 
mal po 3 dňoch. Po odznení bolestí brucha, sme telefonické 
kontroly vykonávali týždenne do 8 týždňov po  FMT. Ďalšie 
nežiaduce účinky sa u pacienta nevyskytli. 

MUDr. Mária Sarvašová 1,3
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MUDr. Alena Koščálová MSc.1,2

1 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,  
  Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitnej nemocnice Bratislava
2 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 
3 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Fekálna mikrobiálna terapia u HIV  
pozitívneho pacienta 

Clostridium
difficile
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Diskusia
HIV infekcia, je rizikový faktor pre rozvinutie CDI, ktorá  je 
najčastejším typom kolitídy v tejto skupine pacientov. San-
chez a  kolektív sledovali súbor HIV pozitívnych pacientov 
od roku 1992 až 2002 a zistili, že výskyt CDI priamoúmerne 
klesá s nárastom počtu CD4 lymfocytov a stúpa s častejším 
užívaním antibiotík a zvyšujúcim sa počtom hospitalizácii [3]. 
Kelly skúmal bezpečnosť FMT u imunokompromitovaných 
pacientov indikovanú pri rekurentnej CDI. Súbor tvorilo 80 
pacientov s HIV/AIDS, ďalej pacienti po transplantácii solíd-
nych orgánov a pacienti na imunosupresívnej liečbe pre ne-
špecifické črevné infekcie. Zistil, že FMT je bezpečná aj v tej-
to rizikovej skupine. Pacientov sledovali počas 12 týždňov 
po FMT, vedľajšie účinky sa objavili u 12-tich. Smrť bola zdo-
kumentovaná u dvoch pacientov, ale ani v jednom prípade 
nesúvisela s FMT. Stav jedného pacienta si vyžiadal hospita-
lizáciu pre bolesti brucha súvisiace s kolonoskopicky realizo-
vanou FMT ostatné hospitalizácie sa nevzťahovali k FMT. [4] 
FMT je lacná, efektívna a ľahko realizovateľná terapeutická 
metóda, ktorá nepredstavuje ekonomické bremeno pre náš 
zdravotný systém. Aktuálne klinické výsledky naznačujú že 
je bezpečná aj v skupine vysoko rizikových pacientov, čo de-
monštrujeme aj v našej kazuistike. 

Tabuľka 3
Cesty prenosu transplantátu 

Referencie 

1. Epidemiologický informačný systém. Výročné správy.  [Máj 25, 2017]. Ava-
ilable from: http://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/VyrocneSpravy.
aspx.

2. Imlay H, Kaul D, Rao K. Risk factors for Clostridium difficile infection in HIV-
-infected patients. SAGE open medicine. 2016;4:2050312116684295. PubMed 
PMID: 28348742. Pubmed Central PMCID: PMC5354176. Epub 2017/03/30. 
eng.

3. Sanchez TH, Brooks JT, Sullivan PS, Juhasz M, Mintz E, Dworkin MS, et al. 
Bacterial diarrhea in persons with HIV infection, United States, 1992-2002. 
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases 
Society of America. 2005 Dec 01;41(11):1621-7. PubMed PMID: 16267735. 
Epub 2005/11/04. eng.

4. Kelly CR, Ihunnah C, Fischer M, Khoruts A, Surawicz C, Afzali A, et al. Fe-
cal microbiota transplant for treatment of Clostridium difficile infection in 
immunocompromised patients. The American journal of gastroenterology. 
2014 Jul;109(7):1065-71. PubMed PMID: 24890442. Pubmed Central PMCID: 
PMC5537742. Epub 2014/06/04. eng.

5. Cammarota G, Ianiro G, Tilg H, Rajilic-Stojanovic M, Kump P, Satokari R, et al. 
European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clini-
cal practice. Gut. 2017 Apr; 66 (4): 569-80. PubMed PMID: 28087657. Epub 
2017/01/15. eng.

Príprava akceptora VÝHODY NEVÝHODY 

FMT
kolonoskopicky

Príprava pacienta  
ako pred kolonoskopiou 

▶ možno použiť väčšie množstvo  
   transplantátu 200-500ml
▶ transplantát je vstrekovaný od cekálnej 
   oblasti smerom distálne

▶ neodporúča sa pri ťažkej forme infekcie,
   pretože hrozí perforácia zápalom 
   zmeneného čreva
▶ invazívny a stresujúci zákrok  
▶ vyžaduje spoluprácu gastroenterológa

FMT
vysokým retenčným
klystírom 

Laváž čreva makrogolom 
aspoň 2 hodiny pred 
výkonom

▶ málo invazívny výkon, nestresujúci
▶ nevyžaduje spoluprácu 
   gastroenterológa

▶ pacient by mal udržať transplantát 
   v čreve niekoľko hodín musí byť v pokoji
   aby redukoval urgenciu k defekácii

Clostridium difficile
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Tehotenstvo u  HIV infikovanej ženy, ktorá je na 
kombinovanej antiretrovírusovej terapii /ART/ nás 
núti pokračovať v liečbe a u ženy s novozachytenou 
HIV infekciou je dôvodom na zahájenie cART. Hlav-
ným cieľom cART v  gravidite je mimo liečby ženy 
zníženie rizika vertikálneho prenosu HIV. V záujme 
dosiahnutia nedetekovateľnej vírusovej nálože HIV 
v dobe pôrodu je potrebné zahájiť liečbu čo najskôr 
po stanovení diagnózy v ktoromkoľvek štádiu gra-
vidity.

Podľa doby stanovenia diagnózy HIV in-
fekcie vo vzťahu ku gravidite môže nastať 
niekoľ ko situácií:
Pred otehotnením u ženy vo fertilnom veku plánu-
júcej graviditu je kontraindikovaný režim obsahujú-
ci kombináciu troch NRTI, alebo EFV
Ak otehotnie žena, ktorá užíva ART, pokračuje sa v 
režime mimo vyššie uvedených preparátov
U treatment - naivnej /doteraz neliečenej/ gravíd-
nej ženy je indikovaná ART hneď ako je to možné, 
najlepšie do začiatku 2. trimestra 
Pokiaľ sa HIV infekcia zachytí v 3. trimestri, odpo-
rúča sa režim s INSTI /inhibítory integrázy/, ktorý ve-
die k najrýchlejšiemu zníženiu virémie 
u novorodenca sa zaháji ART okamžite, najlepšie 
ZDV /zidovudin/ v sirupovej forme

Voľ ba režímu u gravídnej pacientky
Preferované režimy: 
základ kombinácie–back bone – TDF/FTC, ABC/3TC, 
ZDV/3TC + PI: DRV/r, LPV/r, alebo INSTI /RAL/

Nedoporučované režimy:
ATV – možná retardácia intrauterínneho rastu
EFV – teratogenita v 1. trimestri 
Ddi + d4T – mitochondriálna toxicita
DTG – defekty neurálnej trubice

Sledovanie v gravidite
Praktický gynekológ, podľa harmonogramu 
dispenzárnych kontrol v gravidite
Gynekológ -  pôrodník, obyčajne od 24 týždńa gravidity 
Infektológ v Centre pre HIV/AIDS, 1x za 2 mesiace
      

Vedenie pôrodu u HIV infikovanej ženy
	 Infúzia zidovudinu počas pôrodu, nie je indikovaná u ro-

dičky, ktorá má nedetekovateľnú VL
	 Gravidita sa prednostne končí sekciou, pôrod per vias 

naturales je možný u rodičky s nedetekovateľnou VL
	 Odber pupočníkovej krvi za účelom včasnej diagnózy 

prípadnej HIV infekcie
	 Po pôrode sa zastavuje u matky laktácia

Novorodenec HIV infikovanej matky

Okrem štandardnej starostlivosti o novorodenca 
podávame:

	 antiretrovirotikum profylakticky – zidovudin sirup 8 mg/
kg/deň, obvykle v 4 dávkach, zaháji sa čo najskôr po na-
rodení, v celkovej dĺžke 6 týždňov

	 umelá výživa u novorodenca
	 dieťa je sledované až do vylúčenia nákazy na základe 

negatívneho výsledku priameho dôkazu vírusu v  1, 3, 
6 mesiaci a seronegativity protilátok anti HIV1,2  ELISA 
v 18 mesiaci 

	 pri negatívnom výsledku priameho dôkazu vírusu u die-
ťa v 1, 3 mesiaci je kojenec sledovaný praktickým pediat-
rom, očkovaný podľa klasickej očkovacej schémy

MUDr. Mária Vachalíková

Centrum pre diagnostiku a liečbu HIV/AIDS
Oddelenie infektológie FNsP FDR Banská Bystrica

Antiretrovírusová terapia
u gravídnej HIV
infikovanej ženy
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Naozaj s tou chorobou dokážem žiť toľ ko pán 
doktor? Vy ma klamete, pán doktor?“
Toto je reakcia viacerých keď im hovoríme že s to-
uto diagnózou sa naozaj môžu dožívať prakticky 
takmer do rovnakej vekovej kategórie, ako iný bez 
tejto diagnóze. Čo sa potom zmenilo? Veď sme 
si mysleli že to je fatálna choroba, ktorá končí so 
zlyhaním imunitného systému. Aktuálne máme  
k dispozícii lieky ktoré dosahujú dostatočné vysokú 
hladinu v sére pacienta dostačujúcu na potlačenie 
vírusu HIV, a to natoľko, aby nedokázal realizovať 
nové mutácie v  svojom genóme, čiže hovoríme 
o  vysokú bariéru voči nezistenie, okrem toho, tie 
lieky, nemajú početné vnímateľné a obmedzujúce 
nežiaduce účinky s  ktorými sa stretávali naši pa-
cienti v minulosti a často boli horšie ako samostat-
né choroba ktorá mohla prebehať bez príznakov. 
Liečbu dokonca si môžu dať len ráz denné v pohod-
lie doma, a  nemusia isť do nemocnice aby dosta-
vali infúzie ako voľakedy, hovoríme teda o jednej 
tabletke, v ktorej nájdete zakomponované niekoľko 
molekúl, každá z  nich blokuje určitý enzým ktoré 
potrebuje vírus HIV na dokončenie svojho cyklu. 
Viacerý z nás užívajú pre iné ochorenia viaceré tab-
letky, ba dokonca ak sme úplné zdraví, tak si dáva-
me multivitamíny ktoré často ani nepotrebujeme.  
Ešte vám spomeniem aj ten fakt že vo veľmi blízkej 
budúcnosti, budeme mať k  dispozícii lieky ktoré 
sa podávajú v depotnej forme do svalu a to len raz 
mesačne. Áno, jej to tak dámy a páni , budúcnosť je 
ružová. Alebo predsa stále nie je to tak? To už som 
moc optimista? Kde je potom háčok?. Aha, už viem, 
diskriminácia, na to často zabúdam.  „Načo si mám 
dávať pozor? môžem chodiť na slnku?  Môžem 
jesť všetko?, môžem piť alkohol“ V podstate to 
na čo sa vás pýtajú je či môžu žiť bežný život. A moja 
odpoveď je vždy taká, neobmedzujte sa. Na slnku 
môžete chodiť veď potrebujete vitamín D ktorý 
chýba v našej populácie keďže žijeme tak ďaleko od 
rovníka, ale samozrejme nemusíte pod slnkom strá-
viť celý deň len za účelom získania iného odtieňu. 
A čo sa týka alkohol, tak ten mi nechýba k životu, 
no pre mojich pacientov nepredstavuje vyššiu hroz-
bu, keďže nemá žiadnu interakciu s funkciou našich 
liekov.  A jedlo, tak až niekoľko drobných výnimiek, 
praktický môžu jesť všetko. „Nájdem si partnera 
ktorý ma bude akceptovať s touto diagnózou? 
A keď áno, bude chcieť so mnou mať deti?“ To 
sú otázky na ktorých často nemám jasnú odpoveď, 
ale vždy im hovorím, že pokiaľ sami seba nebudete 
akceptovať, tak nemôžete od druhých očakávať po-
chopenie.  Máme už niekoľko prípadov, kde sa na-
ším pacientom podarilo sa stretnúť s HIV negatív-
nym partnerom, a mať s ním HIV negatívne zdravé 
a krásne deti, základ každého úspešného vzťahu je 
samozrejme úprimnosť na začiatku vzťahu, ešte do-
plním, že človek ktorý si ma vyberie s mojimi  chyba-
mi nech sú akékoľvek, je partner na celý život. Takže 
ak čakáme na niekoho tak dlho, tak to asi preto lebo 

to bude stať za to. Často sa hrám na zoznamovaciu agentú-
ru, bohužiaľ typy ľuďoch nikdy neodhadnete, do konca som 
niekedy myslel že ich spárujem podľa podobných záľub, 
ale hovorí sa že protiklady sa priťahujú.  Tak to sme doriešili 
stigmu vzťahov, sú aj iné?  Že váhate.  „Môžem pokračo-
vať v danej práce kde som do teraz robil? Čo ak v mo-
jom kolektíve niekto sa dozvie že takú infekciu mám? 
Mám niekomu vôbec povedať o tom? Čo ak sa poraním 
v práci?“ Opäť sme doma, diskriminácia a strach dominu-
jú, mňa osobné by ani nenapadlo niekomu v robote hovoriť 
alebo len naznačiť o profile mojich ochoreniach, prečo po-
tom oni sa k tomu postupujú tak poctivo? Však nikoho ne-
môžem nakaziť podávaním rúk, alebo rozprávaním, ak be-
rieme na vedomie že v práci sa nedejú iné druhý kontaktu. 
V dnešnej unáhlenej dobe sa každý bojí o svojej práce, má 
na krku niekoľko hypoték, živí ďalších členov našej komu-
nite, nemôže si dovoliť stratu zamestnania, chápem, závisť 
vzrastá, možno preto sa boja? A  to že sa niekto bojí pora-
nenie v kancelárskej práce? Hádam nemajú sekciu samu-
rajského tréningu pred obedom? Možno to nechápem až 
tak lebo som len lekár, a viem že sa táto choroba tak ľahko 
neprenáša pri dotyk, veď už niekoľko kráť sa na mňa kvapla 
krv pri odberoch.  „Prečo práve mňa?“ Otázku ktorú by 
som navrhol namiesto tejto otázke by znela asi takto: „akým 
zázrakom som to ja nedostal?“ nech sa každý ktorý nedostál 
tuto infekciu sám sebe opýta, veď ruku na srdce, ktorý z nás 
si dal vyšetriť každého zo svojich sexuálnych partnerov pred 
sexuálnym stykom. A  Keď mi niekto povie že on si takéto 
niečo nemôže dovoliť, jeho funkcia, práca, nemôže tomuto 
dovoliť, tak sa opýtam ja, a kto si to môže dovoliť? Choroba 
nevyberá, tak isto rakovina nevyberá, ja si hovorím, prečo by 
málo zomrieť napríklad 7 ročné dieťa na rakovinu?. Často 
dostávam od druhých otázku, „že ako vyzerá taký HIV pozi-
tívny pacient?“. No moja odpoveď znie vtedy „vyzerá ako vy 
a ako ja“. Naši pacienti to nemajú napísané na svojom čele, 
avšak niekedy im to vidím v očiach. „Bolí ma zub, pozná-
te zubára, ktorý ma neodmietne, alebo mi nevyúčtuje 
tzv. HIV príplatok?“ Ach jaj, kde sme sa to dostali, kde sú 
tie časy  kedy lekár bol jediný ochotný človek zájsť do miest-
nosti kde je prítomná vysoko infekčná choroba, či to bol mór 
alebo či je to ebola.  A tu vám príde pacient ktorý vám vy-
slovené povie pravdu aj keď vie že ho možno odmietnete 
, a zdôverí sa vám aby vás neohrozoval, vy ho ešte k tomu 
odcudzíte, a odmietnete mu pomôcť, i keď ste prisahali že 
budete pomáhať každému?. Keďže ony tieto slova sami ne-
môžu hovoriť na verejnosť, tak mi to je jasne že to padá na 
mňa aby som vám priblížil ako môže vyzerať jeden deň z ich 
života, keďže takéto otázky riešia na dennej báze,  a keďže 
ja som jeden z  mála v  živote každého z  nich ktorý pozná 
túto krutú pravdu o tajnom živote v ktorom žijú vďaka tým 
ktorý ich nechcú akceptovať, a zároveň ďakujem bohu stále 
že nie som ten jediný v ich živote ktorý to vie, nakoľko som 
veľa kráť sa stretol s ich deťmi, alebo s partnermi ktorý ich 
plnohodnotné akceptujú, nie preto ich musia, ale iba preto 
lebo jednoducho chápu, okrem toho v mojej práce pomá-
hajú aj moji kolegovia s ktorými neustále riešim stav mojich 
pacientov z iných aspektov, vecí ktoré by sám určite nebol 
schopný doriešiť sám ako niekedy sa odo mňa očakáva. A na 
záver sa vás len toľko opýtam, do ktorej skupiny patríte vy?

Z denníka HIV pozitívneho 
MUDr. Azzaden Shunnar

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava
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Kliešte však môžu prenášať aj iné choroby, ktoré 
ak nie sú rozpoznané včas, môžu viesť k závažným, 
nezriedka i k život ohrozujúcim stavom. Medzi ne 
patria: Ricketsiózy, Erlichiózy, Anaplasmózy, Ba-
besiózy a iné[2]. Za rok 2017 bolo Úradu verejného 
zdravotníctva hlásených 806 prípadov lymskej bo-
reliózy, 75 prípadov kliešťovej encefalitídy avšak ani 
jeden prípad iných kliešťami prenášaných chorôb 
(napr. Ricketsie, Babesie a iné)[1]. Jedná sa však  
o ochorenia výrazne poddiagnostikované. Môžu byť 
zamenené za iné ochorenie, prípadne sa môže jed-
nať o koinfekciu (napríklad s lymskou boreliózou)  
a anaplazmóza alebo ehrlichióza zanikajú v klinic-
kom obraze druhej infekcie [5]. Rovnako zrejme zly-
háva aj ich hlásenie. Preto rozhodne nemôžeme na 
základe tohto údaju povedať, že sa na našom území 
nevyskytujú.  
Ricketsiózy a ďalšie asociované choroby (anaplaz-
móza, ehrlichióza, babesióza, Q horúčka) sú spô-
sobené skupinou prísne intracelulárnych gramne-
gatívnych kokobacilov. Všetky, s výnimkou Coxiella 
burnetii, sú prenášané článkonožcami. Symptómy 
zvyčajne zahŕňajú rýchly nástup febrilného stavu, 
silnú bolesť hlavy, malátnosť a vo väčšine prípadov 
charakteristický kožný výsev (raš), čo môže imitovať 
príznaky skorého štádia lymskej boreliózy[2]. Diag-
nóza je najmä klinická a potvrdzuje sa imunofluo-
rescenčnými testami, prípadne PCR[3].
Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma a Coxiella spp ke-
dysi patrili do tej istej rodiny, ale v súčasnosti sú na 
základe genetickej analýzy považované za odlišné 

entity. Táto skupina organizmov sa radí medzi obligátne 
intracelulárne parazity a ich prežívanie je závislé na invázii 
do viabilných živočíšnych buniek podobne ako je tomu pri 
vírusoch. Sú však pravými baktériami na koľko sú vybavené 
metabolickými enzýmami, majú bunkovú stenu, využívajú 
kyslík a sú citlivé na antibiotiká[2].
Pôvodcom ehrlichiózy je baktéria Ehrlichia chaffeensis. Pri-
márne napadá leukocyty (monocytová ehrlichióza) ,kde vy-
tvára zhluky tzv. morulae, ktoré môžu byť viditeľné na mik-
roskopickom krvnom nátere infikovanej osoby na farebnom 
podľa Wright-Giemsu a to v skorom štádiu infekcie (prvý 
týždeň) a pred začatím antibiotickej liečby[4].
Príznaky pripomínajú horúčku skalnatých hôr, avšak raš sa 
vyskytuje len zriedkavo. Prvými príznakmi ochorenia sú ho-
rúčky, bolesti hlavy, artralagie, myalgie a malátnosť. Väčšina 
prípadov ehrlichiózy bola identifikovaná v juhovýchodnej  
a južnej časti USA. Vektorom je kliešť americký - Amblyom-
ma Americanum (ang. Lone star tick)[2].
Pôvodcom anaplazmóz je Anaplasma phagocytophilum 
predtým v literatúre označovaná ako Ehrlichia phagocyto-
phila. Inkubačná doba sa popisuje na 7-14 dní a v klinickom 
obraze dominujú artralgie, myalgie sprevádzané horúčkou 
s bolesťami hlavy a stavmi zmätenosti. Niekedy sa vysky-
tujú aj dyspeptické ťažkosti. U imunokompromitovaných 
pacientov (asplenickí pacienti) bol zaznamenaný ťažší prie-
beh, ktorý môže viesť k život ohrozujúcim stavom ako napr.: 
akútne renálne zlyhanie, ARDS, krvácavé prejavy, sepsa.  
V laboratórnom obraze pozorujeme leukopéniu s neutro-
péniou, trombocytopéniu a eleváciu hepatálnych transa-
mináz[2] [7]. Lymská choroba, babesia a anaplasma majú rov-
naký kliešťový vektor (Ixodes sp.) a endemickú oblasť, preto 

MUDr. Rams Nicolás Mujica Rojas

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Iné kliešťami prenášané choroby

Kliešťami prenášané cho-
roby sú v súčasnosti veľkou 
diagnostickou výzvou a to 
hlavne pre lekárov prvého 
kontaktu a špecialistov za-
oberajúcich sa infekčnými 
chorobami. Najobávanejší-
mi chorobami, prenášanými 
kliešťami na Slovensku, sú 
lymská borelióza a kliešťová 
encefalitída.
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po uhryznutí kliešťom môže dôjsť k infekcii viac ako jedným 
patogénom[8].
Anaplazmóza zatiaľ na Slovensku u človeka nebola zdiag-
nostikovaná, dôvodom môže byť aj to, že lekári doteraz ne-
disponovali vhodnými diagnostickými setmi. V súčasnosti 
sú k dispozícií serologické a PCR vyšetrenie. V Európe bola 
anaplazmóza u človeka prvýkrát zistená v roku 1997 v Slo-
vinsku[10].
Pre obidve spomínané nákazy (Ehrlichóza a anaplasmóza) 
platí, že ošetrujúci lekár sa musí primárne zamerať na klinic-
ký obraz a laboratórny nález, nakoľko na výsledky serologic-
kého vyšetrenia je potrebné v týchto prípadoch dlho čakať 
a nemusia viesť k správnym diagnostickým záverom, a to 
z dôvodu že v istých prípadoch je nutné sledovať dynami-
ku titra protilátok. Limitom vyšetrenia krvného náteru je, že 
prítomnosť morúl je odhaliteľná len v skorom štádiu ocho-
renia a vyžaduje personál so skúsenosťami v tejto proble-
matike. Časovo náročné je i PCR vyšetrenie. Z uvedeného 
vyplýva, že ošetrujúci lekári musia častokrát zahájiť liečbu 
bez toho, aby mali jednoznačne potvrdenú diagnózu. Lie-
kom prvej voľby je v týchto prípadoch doxycyklín[12].

Záver
Podľa dostupných štatistických údajov sú ehrlichióza  
a anaplasmóza ochorenia s nízkym výskytom, no tieto údaje 
môžu byť vzhľadom na sťaženú diagnostiku týchto ochore-

ní poddimenzované. Istou indiciou môže byť, že v Českej re-
publike boli podľa údajov Státního zdravotního ústavu diag-
nostikovaných v rokoch 2016-2017 kumulatívne 10 prípadov 
ľudskej granulocytovej anaplasmózy(11).  
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