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Virus hepatitidy C

• Dříve non-A, non-B hepatitida
• Virus byl objeven v roce 1989
• Testování anti-HCV od r. 1992

• Příznaky mohou být nespecifické a velmi mírné až do doby 
závažného jaterního poškození
• RNA virus
• Infekce je tedy kompletně eradikovatelná, po vyléčení je 

pacient úplně zdravý
• Setrvalá virologická odpověď=eradikace infekce, definována 

jako negativní HCV RNA 12/24 týdnů po ukončení léčby 
Piver, E. et al., Gut., 2017.
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Riziko infekce stoupá s dobou IVDU

Edlin, Nature, 2011.
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IVDU: nejčastější rizikový faktor HCV 
infekce v západních zemích (i v ČR)

• IVDU je nejčastějším zdrojem infekce v západních zemích 
• IVDU představují v současnosti 50−80 % nově 

diagnostikovaných HCV infekcí

• Zařazení do léčby HCV bylo v éře léčby interferonem obtížné 

• I přesto, že účinnost P/R byla obdobná jako u ostatních 
pacientů, IVDU nebyli zprvu akceptováni ve studiích na nová 
DAA
• Předpokládaná horší adherence k léčbě….

Hajarizadeh B et al, Nat Rev Gastro Hepatol 2013. Iversen J, et al. J Viral Hepatitis 2013. Alavi M, et al. 
Liver International 2014. Aspinall A, et al. Clin Infect Dis 2013. Grebely J, et al. Int J Drug Policy 2015. 



Diagnostika HCV
•Z krve 
• Anti-HCV  (protilátky)
• HCV RNA (přímý průkaz viru PCR)
• „jaterní testy“: ALT 
• Genotyp HCV (1-6, u nás nejčastěji 1b a 3a)

•Posouzení stupně jaterní fibrózy (staging)
• Neinvazivní posouzení fibrózy jater
• Biopsie jater již jen ve vybraných případech



„Rychlotesty“



Kdo má být léčen?

• EASL HCV guidelines 2020: indikace k léčbě
• Léčit se mají všichni pacienti s HCV infekcí, kteří se léčit 

chtějí, a kteří nemají jednoznačnou kontraindikaci k léčbě
• Důraz je kladen zejména na skupiny s vysokým rizikem 

přenosu na ostatní osoby

• Cílem léčby je
• Prevence progrese jaterní choroby a komplikací z ní 

vyplývajících
• Zlepšit kvalitu života infikovaných osob a odstranit stigma s 

chorobou spojené
European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on 
Treatment of Hepatitis C: Final Updates of the Series. 2020.



Léčba peginterferonem alfa a ribavirinem
byla provázena závažnými nežádoucími
účinky

Flu-like syndrom, infekce, deprese



„Jen tablety“ od roku 2014, pro všechny 
bez interferonu od roku 2017

Doba léčby pouze 8, maximálně 12 týdnů
s minimem nežádoucích účinků



Studie C-EDGE CO-STAR: SVR12 ve skupině okamžité 
léčby: Modified Full Analysis Set (mFAS) 

Všechny GT GT1a* GT1b GT4 GT6
189/198 147/153 28/29 11/11 3/5

Selhání

Relaps 7 4 1 0 2
Ukončení 2 2 0 0 0

Reinfekce – považována za úspěšnou léčbu

5 3 0 0 2
Ztráta z dalšího sledování nebo ukončení z nevirologického důvodu: pacienti vyřazení z mFAS analýzy

3 1 1 1 0
*Includes one subject with mixed infection (GT1a and GT1b) who achieved SVR12.
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Dore GJ et al, C-EDGE CO-STAR, Oral, AASLD 2015.



Studie C-EDGE CO-STAR: adherence k léčbě

• Pacienti dosáhli vysokého stupně SVR nehledě na pokračující 
IVDU
• Výsledky podporují myšlenku, že vyžadování naprosté 

abstinence může představovat překážku úspěšné protivirové 
léčby

Dore GJ et al., Ann Intern Med., 2016.



Studie SIMPLIFY: SVR12

• Nebylo popsáno selhání léčby nebo relaps po jejím ukončení. 
• Jeden pacient byl ztracen ze sledování po ukončení léčby.
• Byl popsán 1 případ reinfekce (1a→1a).

Grebely J et al., Lancet Gastroenterol Hepatol., 2018.



Užívání drog v průběhu léčby, studie Simplify

Grebely J et al., Lancet Gastroenterol Hepatol., 2018.



Léčba IVDU: cesta správným směrem, pro 
mnohé lékaře stále do neznáma

• Stále je často uctíván morální model závislosti

• Spolupráci ani adherenci nezvýšíme oddalováním léčby a 
„testováním spolupráce“

• Zaujmout zcela indiferentní postoj k pacientově minulosti, 
jen je třeba si společně položit 2 základní otázky

• „Jsem schopen přijít tehdy, když mám?“
• „Jsem schopen správně užívat léky?“



Cíl studie: zbořit mýtus, že IVDU jsou 
„neléčitelnou skupinou“

• Zhodnocení účinnosti léčby HCV infekce ve skupině
nitrožilních uživatelů drog
• SVR12
• SVR24
• Počet reinfekcí

• Zhodnocení adherence k léčbě
• Přeobjednané návštěvy
• Zmeškané návštěvy
• Zmeškané dávky léků

• Najít faktory, které ovlivňují adherenci k léčbě



Metody hodnocení

• Hodnocení pacientů, kteří zahájili léčbu DAA v IKEM od 1. ledna 2017 
do 6. srpna 2018 a bylo u nich možno hodnotit dosažení SVR12 a 
SVR24 

• Léčba DAA 8 nebo 12 týdnů

• Skupina nitrožilních uživatelů drog (IVDU, N = 101): pacienti 
s anamnézou IVDU, délka abstinence nerozhodovala o zařazení do 
léčby. 

• Kontrolní skupina (N = 177): pacienti bez anamnézy IVDU léčení ve 
stejné době. 



Charakteristika souboru
Proměnná IVDU (N = 101) Kontroly (N = 177) P

Pohlaví (Muži) 66 (65,3 %) 91 (51,4 %) 0,02
Věk (roky, medián, rozmezí) 40 (22–68) 59 (22–87) < 0,001
Cizinci 12 (11,9 %) 37 (20,9 %) N. S.
Způsob přenosu infekce
IVDU
Transfúze
Tetováž
Pohlavní styk
Nosokomiální přenos
Profesní riziko
MSM
Neznámý

101 (100 %) 0 (0%)
49 (27,7 %)
11 (6,2 %)
2 (1,1 %)

16 (9,0 %)
13 (7,4 %)
4 (2,3 %)

82 (46,3 %)

< 0,001

Abstinence
Recentní užívání
> 1 rok
> 5 let

19 (18,8 %)
24 (23,8 %)
58 (57,4 %)

N.A.



Reference k léčbě

Proměnná IVDU (N = 101) Kontroly (N = 177) P

Reference k léčbě
Infektolog
Gastroenterolog
Praktický lékař, amb. specialista
Adiktolog, psychiatr
Přihlásil se sám

34 (33,7 %)
25 (24,8 %)
11 (10,9 %)

9 (8,9 %)
22 (21,8 %)

68 (38,4 %)
67 (37,8 %)
30 (17 %)

0 (0 %)
12 (6,8 %)

< 0,001



Demografická data
Proměnná IVDU (N = 101) Kontroly (N = 177) P

Práce
Stabilní 
Nestabilní
Nezaměstnaný
Starobní důchod
Invalidní důchod
Mateřská dovolená

56 (56,3 %)
5 (5,0 %)

13 (12,9 %)
1 (1 %)

15 (14,9 %)
11 (9,9 %)

90 (50,8 %)
0 (0 %)

4 (1,4 %)
75 (43,2 %)

7 (4,0 %)
1 (0,6%)

< 0,001

Vzdělání
Základní 
Vyučen/a
Střední s maturitou
Vysokoškolské
Neuvedeno

20 (19,8 %)
57 (56,4 %)
19 (18,8 %)

0 (0 %)
5 (5,0 %)

4 (1,4 %)
92 (52,0 %)
64 (38,0 %)
15 (8,5 %)
2 (1,1 %)

< 0,001

Bydlení
Stabilní 
Nestabilní 
Bez domova

86 (85,1 %)
15 (14,9 %)

0 (0 %)

176 (99,4 %)
0 (0 %)

1 (0,6%)

< 0,001



Metody ke zvýšení adherence ze strany 
hepatologa 
• Komunikace s K centry a adiktology, vítané doprovázení klientů k 

návštěvám
• Nevyžadovali jsme “doporučení” a nedělali “test na drogy”
• Možnost přijít téměř kdykoliv (07-18) v pracovní dny, respektování

životního stylu klienta
• Časné zahájení léčby (ideálně při první kontrole)
• Návod, jak léky brát, abych nezapomněl s ohledem na životní styl
• Pečlivé probrání lékových interakcí
• Telefonická a emailová možnost kontaktu



IVDU Kontroly

SVR 12
Ztracen ze sledování
Relaps

99 (98 %)
2 (2,0 %)
0 (0 %)

172 (98 %)
1 (0,6%)
4 (1,4 %)

N. S.

Dosažení SVR 12 
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IVDU Kontroly
SVR 24
Ztracen ze sledování
Relaps
Reinfekce

89 (88,1 %)
10 (9,9 %)

1 (1 %)
1 (1%)

163 (92,1 %)
5 (2,8 %)
9 (5,1 %)
0 (0 %)

N. S.

Dosažení SVR 24 
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Adherence k léčbě (byla skvělá)

Proměnná IVDU (N = 101) Kontroly (N = 177) P

Ukončení dle plánu 99 (98 %) 169 (95,5 %) N.S.

Přeobjednané návštěvy (počet pac) 29 (28,7 %) 7 (4 %) < 0,001

Zmeškané návštěvy (počet pac) 13 (12,9 %) 6 (3,4 %) 0,006

Zmeškaná návštěva SVR12 2 (2 %) 1 (1,1 %) N.S.

Zmeškaná návštěva SVR24 11 (10,9 %) 2 (1,1 %) 0,004



Faktory ovlivňující adherenci k léčbě

Fraňková et al., 2020, under review.

IVDU Kontroly     



Závěr

• Léčba HCV infekce u pacientů s drogovou závislostí stěžejním 
krokem k eliminaci HCV infekce (i  v ČR)

• Naše výsledky dokazují, že i u IVDU lze dosáhnout  
skvělé adherence a vysoké účinnosti terapie                                                         

• Po úspěšné léčbě je zásadní 
harm reduction podpora 
k minimalizaci rizika reinfekce



Jak k nám?

www.cecko.ikem.cz
cecko@ikem.cz

http://www.cecko.ikem.cz/

