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jak vyhnat spící hiv z buněk?
jak se u HIV vyvíjí rezistence
zapojte se do veřejného výzkumu!
PREP JAKO SOUČÁST PREVENCE PROTI COVIDU-19?

Čím léčíme HIV v Česku?
Podle veřejných dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) lze zjistit, jaké léky se
v Česku používají pro léčbu HIV infekce. Z dat dodávek léčivých přípravků na léčbu HIV
lze vyvodit podíl na trhu u jednotlivých výrobců. Data SUKLu hlásí jednotliví distributoři.
Pro naše srovnání jsme použili údaje z letošního února a dubna, které jsme zprůměrovali. Databáze SUKL obsahuje také stanovené výše maximálních úhrad za léčivé
přípravky.

Dodávky jednotlivých léčivých přípravků za sledované období.

Podíl výrobců na dodávkách jednotlivých léčivých přípravků za sledované období.
Připravil Robert.

Pomozte nám lépe pomáhat
– zapojte se do veřejného výzkumu
a finančně vás odměníme
Nejen, že České společnosti AIDS pomoc pomůžete zlepšit pomoc pro HIV+ a jim blízké
lidi, ale ještě vám zaplatíme!
Hledáme k rozhovoru:
HIV+ osoby, jejich partnery, příbuzné a přátele a Vás, kteří se s rizikem infekce HIV
setkáváte.
Odměna za rozhovor s naším výzkumníkem: 600 Kč
Co potřebujeme?
Přihlaste se do našeho připravovaného výzkumu a pomozte nám se zjišťováním, jakou
zdravotní, sociální, či třeba psychologickou podporu a pomoc máme nejlépe nabízet,
abychom třeba i vám a vašim blízkým či známým byli co nejvíce užiteční.
Co řešíme?
Česká společnost AIDS pomoc realizuje projekt Evropského sociálního fondu, jehož
cílem je zlepšení nabídky zdravotních a sociálních služeb pro HIV+ komunitu, blízké,
partnery a přátele HIV+ lidí a všechny, kdo se s rizikem infekce setkávají.
Koho hledáme?
Pokud máte někoho blízkého HIV+, nebo se třeba pohybujete v prostředí, kde se s HIV+
lidmi můžete setkávat (kluby, seznamky, atd.), neváhejte a zapojte se.
Jak to bude probíhat?
Výzkum probíhá formou rozhovoru s profesionálním tazatelem z výzkumné agentury,
osobně, či on-line. Vaše jméno ani osobní údaje nebudeme nikde uvádět.
Co máte udělat?
V případě, že se do výzkumu chcete zapojit, napište nám e-mail na alice.urbancova@
aids-pomoc.cz. Do předmětu napište „výzkum“.
Předem Vám děkujeme za podporu a spolupráci!
Připravila Alice

www.funandrun.cz
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Včasné zaléčení mladých lidí
s HIV má vliv na dodržování léčby
Přes podobnou lékařskou péči má americká mládež s HIV mnohem nižší míru virové
suprese (potlačení viru HIV v krvi na nezjistitelnou úroveň), než dospělí pacienti. Zjistila
to analýza Národního institutu zdraví ve studii, kterou nedávno publikovali v magazínu
pro AIDS (Journal of Acquired Immune Deficient Syndrome).
Výzkum probíhal u cca 1 000 mladých HIV+ lidí, z nichž většina byla nově zařazena do
péče v HIV centrech po celých USA. Nedetekovatelné virové nálože dosáhlo jen 12 %
pacientů, což je mnohem méně, než se očekávalo. Důležitou roli hrálo to, zda byla léčba
mladých lidí zahájena několik týdnů po diagnóze, anebo později.
Konkrétně z 1 411 mladých lidí ve věku 12 až 24 let, kteří byli doporučeni do léčby, se do léčebného procesu zařadilo 75% pacientů, přičemž z nich jen 34% zůstalo v péči a skutečně začalo
léčbu (antiretrovirovou) proti HIV a jen 12% dosáhlo suprese viru po 5 měsících léčby.
Ze zkoumaných dat také vyplynulo, že mládež, která získala léčbu HIV v řádu několika
týdnů, měla 2,5krát vyšší pravděpodobnost dosažení nedetekovatelné virové nálože.
Skupina zahajující léčbu od 6 týdnů do 3 měsíců měla pravděpodobnost 2krát vyšší.
Srovnání probíhalo se skupinou, která zahájila léčbu po 3 a více měsících od diagnózy.
Zjištění naznačují, že jen malá část americké mládeže získá léčbu včas do několika
týdnů. Autor studie Bill G. Kapogiannis z toho vyvozuje, že je potřeba lépe přizpůsobit
americké intervenční služby potřebám HIV pozitivní mládeže. Doporučuje zaměstnání
vyškolených poradců pro udržování častého kontaktu s HIV+ mládeží prostřednictvím
textových a sociálních médií. Jejich úkolem by byla motivace mládeže k zahájení včasné
léčby a jejího dodržování.
Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20200210/Youth-with-HIV-have-lower-rates-of-viral-suppression-than-adults.aspx
Přeložila Alena, upravila Veronika, krátil Jirka
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Výzkum odhaluje, jak se u HIV vyvíjí rezistence
Mechanismus toho, jak může vir HIV vyvinout rezistenci (schopnost odolávat) na široce
užívanou skupinu léků proti HIV, byl odhalen novým výzkumem z Crick a Dana-Farber
Cancer Institute. Nové poznatky otevírají dveře k vývoji účinnějších léčebných postupů.
Dnes je k dispozici řada léků, které pomáhají kontrolovat infekci HIV, včetně skupiny nazývané inhibitory přenosu řetězce integrázy. V této rodině léků jsou čtyři skupiny léků:
raltegravir, elvitegravir, dolutegravir a bictegravir. Všechny pracují s vazbou na jeden
z klíčových enzymů HIV, nazývaným integráza – zabrání ve vkládání genetické informace viru HIV do DNA lidských buněk. I když byl tento proces původně vysoce účinný,
u HIV se postupem času může vyvinout rezistence na tyto léky.

Studie byla zveřejněná online verzi Science na konci ledna 2020. Je v ní popsán mechanismus, který vir HIV používá k rozvoji rezistence (odolnosti) na jmenovanou skupinu
léčiv. Ačkoli jsou léčiva proti HIV obvykle velmi účinná při vazbě a blokování integrázy,
virus může tuto vazbu v průběhu času oslabit a tím umožnit jeho klíčovému HIV enzymu znovu fungovat. Vědci z Francis Crick Institute v Londýně to odhalili zkoumáním
struktury integrázy z viru, který je velmi podobný předku HIV, pomocí kryo-elektronové
mikroskopie. Tato technika používá výkonný mikroskop, který vypaluje elektrony na
zmrzlý vzorek komplexu léčivo-enzym. Zaznamenáním interakce elektronů se vzorky
vytvořili vědci podrobné obrazy na úrovni téměř jednotlivých atomů.
Vědci takto zjistili, že HIV může jemně změnit chemické prostředí, a jako by pomocí
dálkového ovládání snížit sílu vazby na léčivo. To je neočekávaný problém v „brnění“
inhibitorů. Dobrou zprávou je, že se podařilo vizualizovat přesnou strukturu aktivního
místa virového enzymu, přesně tam, kde léky působí. To umožní vylepšit inhibitory integrázy a vyvinout úspěšnější a odolnější léčiva.
Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20200130/Research-uncovers-how-HIV-develops-resistance-to-key-drugs.aspx
Přeložila Alena, upravil a krátil Jirka

ZDRAVÍ JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
Kromě COVID-19 s námi zůstávají
i ostatní viry a nemoci.
HIV se polibkem nepřenese,
ale je mnohem zákeřnější.

TESTUJ SE VČAS!
www.hiv-testovani.cz
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Vědci už asi ví, jak vyhnat spící HIV z buněk
Výzkum na lidech se předpokládá v roce 2021
Na celém světě je infikováno virem HIV přibližně 38 milionů lidí, ve Spojených státech
asi 1,1 milionu lidí. V současné době lidé s HIV užívají antiretrovirovou terapii (ART), která může potlačit HIV na nedetekovatelné hladiny v krvi, ale virus přetrvává v celém těle
v latentně infikovaných klidových CD4 + T buňkách. Imunitní systém nemůže tyto buňky
rozeznat a žádná současná terapie je nemůže eliminovat. Když se ART terapie zastaví,
virová nálož v krvi stoupá. To je důvod, proč lidé s HIV musí brát ART nepřetržitě a tento
latentní rezervoár je považován za největší překážku léčby.
Vědci již několik let zkoušejí různé látky pro probuzení HIV tak, aby se pro imunitní systém stalo viditelným, což by umožňilo antivirové imunitní reakci zabíjet buňky infikované virem. Někteří se zaměřili na aktivaci kanonické dráhy NF-kB v CD4 + T buňkách, aby
vytlačili infikované buňky z latence. Ale spuštění této cesty zahrnovalo mnoho stovek
genů, takže takový agresivní přístup byl příliš toxický a nebezpečný.
Vědci z University of North Carolina v Chapel Hill a Emory University použili sloučeninu
nazvanou AZD5582 a klíčový výzkum proběhl u myší s potlačeným ART a s plně fungujícími lidskými imunitními buňkami, které jsou u lidí obvykle infikovány HIV. Důležité je, že
tento výzkum byl poté úspěšně opakován u makaků s potlačeným ART infikovaných virem
Simian Immunodeficiency Virus (SIV). Výzkum byl úspěšný. Podařilo se překonat latenci HIV
(indukci HIV v CD4 + T buňkách, které leží spící v celém těle). Je to významný krok k vytvoření finálního léku na HIV. Vědci poprvé ukázali, že nový přístup může vystavit latentní HIV
útoku ve dvou různých zvířecích modelových systémech s malou nebo žádnou toxicitou.
Látka AZD5582 byla pozoruhodná ve své schopnosti reaktivovat u makaků latentní SIV
z klidových CD4 + T buněk a vyvolat pokračující produkci virů v krvi, když opice stále
dostávaly denní antiretrovirovou terapii. Je to vědecký úspěch a důležitý krok k tomu,
aby jednoho dne došlo k probuzení a vyléčení viru u lidí žijících s HIV.
Výzkum pokračoval dokumentováním, jak látka AZD5582 probouzí spící HIV v různých
druzích tkání, včetně lymfatických uzlin, brzlíku, kostní dřeně, jater, plicích a mozku.
V některých případech byl nárůst virové RNA více než 20krát.
Ve stejném vydání časopisu Nature publikovali vědci Emory pod vedením Guida Silvestriho, MD a Chahroudiho ve spolupráci s vědci UNC jiný výzkum, kde také dosáhli zvrácení
latence (probuzení HIV), ale jiným způsobem. Injektovali protilátku do nehumánních primátů
s ART-potlačenou SIV infekcí a cílem bylo „vyčerpat“ CD8 + T buňky. Pak vědci použili pozměněnou verzi cytokinu IL-15. Tím dokázali, že uvedená kombinace tlačí virovou RNA k odhalení
v krvi a tkáni, kde dříve nebyla vidět. Garcia a UNC potvrdili tyto výsledky pro HIV na stejném
typu myší, na kterých byla testována látka AZD5582. I když zatím není jasné, zda by strategie
vyčerpání buněk CD8 mohla být převedena na člověka, tento výsledek otevírá další nové způsoby, jak pochopit, jak HIV regulovat. Tato zjištění společně dokládají sílu vědy prováděnou
v týmech, napříč institucemi a mezi průmyslem a akademickými partnery.
Obě studie v Nature ukazují, že HIV může být vytlačen z úkrytu. Potvrdilo se to napříč
různými modelovými systémy. Otevírá se tak několik možností pro vývoj nových terapií,
které by jednoho dne mohly vést k finální léčbě HIV. Společnost Qura Therapeutics
v současné době usiluje o vytvoření sloučeniny podobné AZD5582 a předpokládá zahájení prvních studií bezpečnosti léčebné látky u lidí v roce 2021.
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122134912.htm, překlad Alena, krátil Jirka

ZDRAVÍ JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
PRE-EXPOZIČNÍ PROFYLAXE=
PREVENCE PROTI HIV
Chceš se dozvědět víc?
www.chciprep.cz

PrEP

U španělských zdravotníků zkouší kombinaci PrEP
s hydroxychlorochinem jako prevenci před COVID-19
Ve Španělsku zahájili studii EPICOS, která je zaměřená na prevenci onemocnění COVID-19. Hlavním cílem studie je zjistit, zda před infekcí chrání užívání léků emtricitabine/
tenofovir (užívané při pre-expoziční profylaxi – PrEP) a nízké dávky hydroxychlorochinu.
Účastníky rozsáhlé studie jsou zdravotníci, kteří čelí nákaze v první linii.
Základní myšlenka provést studii navazuje na laboratorní zjištění, že kombinace PrEP
působí proti SARS-CoV-2, a také na hlášení menšího počtu případů onemocnění COVID-19 mezi HIV pozitivními užívajícími antiretrovirotika (ART).
Tvůrci studie plánují zahrnout 4000 účastníků, kteří budou rozděleni do 3 aktivních
skupin a take kontrolní skupiny s placebem. Studie je randomizovaná, tzn. že účastníci
budu do jednotlivých skupin přiřazováni náhodným způsobem. Účastníci v aktivních
skupinách budou dostávat buď tenofovir s emtricitabinem (PrEP) nebo hydroxychlorochin nebo kombinaci obou předchozích možností. PrEP spočívá v preventivním užívání léků na HIV infekci (kombinace tenofoviru a emtricitabinu) ve vybraných rizikových
skupinách. Hydroxychlorochin je léčivo používané zejména při léčbě malárie. Léky
budou podávány po dobu 12 týdnů.

Je důležité poznamenat, že rozhodnutí prověřit tenofovir v kombinaci s emtricitabinem zatím
neznamená, že se jedná o účinný způsob prevence. Taktéž je vhodné zmínit, že se onemocnění COVID-19 vyskytlo i u HIV pozitivních osob, které užívaly antiretrovirotika obsahující
tenofovir s emtricitabinem. Studie započala v dubnu a poběží až do července 2020.
Zdroj: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04334928
Přeložila Veronika
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Vyběhneme s homofóbií! Jen o něco později.
Epidemie koronaviru zasáhla do všech částí společenského života a nejinak je tomu i u
10. ročníku běhu Fun & Run, který se měl konat 17. 5. 2020 a který se přeložil na 6. 9.
2020. Vůbec nic si z toho ale nedělejte, aspoň máte více času na přípravu. Věříme, že
tuto dobu přetavíte ve vítězné zlato. Budeme se na vás těšit v neděli 6. 9. 2020 od 14:00
ve Žlutých lázních v Praze. Výtěžek ze startovného putuje na podporu online LGBT+ poradny Sbarvouven.cz a Domu světla České společnosti AIDS pomoc. Závodit se bude na
dvou trasách: 5 a 10 km. Bude i kratší trasa pro děti. V rámci doprovodného programu
se můžete zúčastnit také běhu na podpatcích. Současně bude probíhat testování na
HIV, syfilis a žloutenku.
REGISTRACE: www.sportt.cz/register/956
CENA registrace: předem za 400 Kč / na místě 500 Kč. Účast dětí je zdarma. Hromadnou
firemní registraci na fakturu řešte, prosím, s Lenkou (lenka.bartova@praguepride.com).
MERCH: Chcete podpořit ještě více? Kupte si tričko k letošnímu běhu: represent.com/
funandrun
K tréninku si pusť oficiální playlist Running Beats na Spotify: bit.ly/FUNandRUN
Veškeré informace najdete také zde: www.funandrun.cz

