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Súhrn 

Úvod: Najrizikovejšou skupinou z hľadiska infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) 
aj na Slovensku sú abstinujúci drogovo závislí jedinci (AIDU s) s prevalenciou 25 % -
40%. 

Ciele: Prvým cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDU s zistiť vývoj 
séroprevalencie HCV v rokoch 2004 - 2009. Druhým cieľom bolo vyhodnotiť úspeš
nosť liečby chronickej vírusovej hepatitídy C (CHHC) kombinovanou imunomodu
lačnou liečbou pegylovaným interferónom-alfa (PEG-IFN-a) + ribavirínom (R). 

Metodika: V rokoch 2004 až 2009 sme vyšetrili 962 IDUs oboch pohlaví (682 
mužov, 280 žien) s priemerným vekom od 24 do 29 rokov. Vyhodnotili sme úspeš
nosť liečby u 302 doteraz neliečených AIDUs (83 Ž, 219 M) s priemerným vekom 
28 rokov (17 - 50 rokov) s CHHC, ktorí ukončili liečbu a absolvovali aj follow-up 
vyšetrenie po 24 týždňoch od ukončenia liečby. Na diagnostiku boli použité štan-
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dardné diagnostické testy. Pacienti užívali PEG-IFN-a a R v štandardnej dávkova
cej schéme a dÍžke liečby závislej od genotypu - pacienti s genotypom ,,3" boli liečení 
24 a s genotypom "1" 48 týždňov. Kritériom posúdenia trvalej virologickej odpovede 
(SVR) bol negatívny nález HCV RNA 24 týždňov od ukončenia liečby. 

Výsledky: V epidemiologickej štúdii sa prevalencia anti-HCV pozitivity pohybo
vala v rozmedzí 34 % - 78 % a pozitivita HCV RNA v rozmedzí 17 % - 71 %. Dis
tribúcia genotypov sa počas sledovaného obdobia vyrovnala s miernou prevahou ge
notypu 3. V skupine liečených AlDUs po 12. týždni a na konci liečby zodpovedalo 
negatívnym HCV RNA nálezom 270 (89 %), respektíve 290 (96 %) pacientov. Cel
ková SVR sa zaznamenala u 285 (94 %) pacientov, pričom pacienti s genotypom 
3 zodpovedali v 98 % (186 pacientov) a s genotypom 1 v 88 % (95 pacientov) a pa
cienti s kombináciou genotypov 1 aj 3 zodpovedali v 100 % (4 pacienti). 

Záver: Výsledky epidemiologickej štúdie dokazujú pretrvávanie vysokej pozitivi
ty anti-HCV a HCV RNA PCR metódou v rizikovej skupine mus. Výsledky klinickej 
štúdie AlDUs s CHHC, liečených PEG-IFN-a a ribavirínom dokladujú vysokú SVR 
odzrkadľujúcu sumáciu viacerých pozitívnych prediktívnych faktorov. 

K ľ ú č o v é s lov á: drogovo závislí jedinci - hepatitída C - pegylovaný inter
ferón-a - ribavirín 
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Ľ. Okruhlica, D. Farkašová: DRUG ADDICTION 
AND HEPATITS C 

Summary 

Background: In industrialised countries, injecting drug use is currently the most 
important risk factor for infection with hepatitis C, resulting in high prevalence of 
hepatitis Camong injecting drug users (IDUs) in Slovakia in the range od 25 - 40 %. 

Aims: The first aim of the present work was in the risk group ofIDUs determine 
the seroprevalence of HCV evolution in years 2004 - 2009. The second objective was 
to evaluate the success of the treatment of chronic hepatitis C (CHHC) by combined 
immunomodulatory therapy with pegylated interferon-alfa (PEG-IFN-a) + ribavirin 
(R). 

Methods: A total number of 962 probands (682 males and 280 females) with 
mean age 27 years were investigated in the years 2004 - 2009. Standard virological 
tests were performed. We evaluated the success of treatment in 302 previously un
treated abstinent mus (AlDUs) (83 F, 219 M) with CHHC with a mean age of 28 
years (17 - 50 years) who have completed treatment. Administered PEG-IFN-a and 
R in the standard dosing regimen and duration of treatment varies according to ge
notype - patients with genotype 3 were treated with 24 and 48 weeks with genotype 
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1. The criterion for the assessment of sustained virological response (SVR) were 
HCV RNA negative at 24 weeks after stopping treatment. Results: In the epidemio
logical study the prevalence of anti-HCV positivity ranged between 34 % - 78 %, 
and HCV RNA in the range of 17 % - 71 %. Distribution of genotype s during the pe
riod offset the slight predominance of genotype 3. In the treatment group after 12 
week and at the end of treatment response HCV RNA negative findings 270 (89 %) 
and 290 (96 %) ofpatients, respectively. The overall SVR was reported in 285 (94 %) 
of patients, with genotype 3 patients responded in 98 % (186 patients), 95 (88 %) 
with genotype 1 and 4 (100 %) patients with combination of genotype s 1 and 3. 

Conclusion: The results of epidemiological studies confirm persistence of high po
sitive anti-HCV and HCV RNA in the risk group of IDUs. Factors involved in achie
ving high efficiency of treatment were: early detection of infection in young popula
tion of AlDUs through the search program; prevalence of genotype 3, and a low de
gree of fibrosis. Optimal adherence to therapy also significantly contributed to the 
high efficiency of treatment. 

Key w o r ds: intravenous drug users - hepatitis C - pegylated interferon-alfa -
ribavirin 

Úvod 

Celosvetovo je približne 170 - 200 miliónov jedincov infikovaných víru
som hepatitídy C (HCV), čo predstavuje asi 3 % celosvetovej populácie, čím 
sa radí medzi vírusovú pandémiu. Zmeny v epidemiologickej situácii 
v Európe za posledné roky sú podmienené zvýšením bezpečnosti podávania 
transfúzie krvi, zlepšením zdravotnej starostlivosti v zmysle preventívnych 
opatrení na jednej strane a pokračovaním expanzie drogovo závislých jedin
cov (IDUs) a imigrantov do Európy z endemických oblastí na strane druhej 
(Esteban et al., 2008). 

Z epidemiologického hľadiska je najvýznamnejšou riziková skupina 
IDU s, ktorej generovanie na Slovensku súvisí s otvorením hraníc v roku 
1989 a so zvýšeným ilegálnym prísunom psychotropných látok. V industria
lizovaných krajinách sveta sa v rizikovej skupine IDUs udáva prevalencia 
40 % - 70 %. Podobná situácia je aj na Slovensku s výskytom HCV infekcie 
v tejto rizikovej skupine 25 % - 40 % (Fried et al. 2002; Gazdík et al. 2001b; 
Gazdík et al., 2006a, 2006b). 

Ciele 

Prvým cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDU s zistiť vý
voj séroprevalencie vírusovej hepatitídy C v rokoch 2004 - 2009. 

127 



K. GAZDÍKOV Á, t F. GAZDÍK, I. KAJABA, D. HUČKOVÁ, 
Ľ. OKRUHLICA, D. FARKAŠOVÁ 1 DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ 
A HEPATITÍDA C 

Druhým cieľom bolo vyhodnotiť úspešnosť liečby chronickej vírusovej he
patitídy C (CHHC) u abstinujúcich IDUs (AlDUs) liečených kombinovanou 
imunomodulačnou liečbou pegylovaným interferónom-a (PEG-IFN-a) s riba
virínom (R). 

Metodika 

Pacienti 
Retrospektívne sme vyhodnotili 962 probandov s anamnézou drogovej 

závislosti, oboch pohlaví (682 mužova 280 žien) s priemerným vekom od 24 
do 29 rokov, ktorí boli v rokoch 2004 až 2009 vyšetrení v Ambulancii klinic
kej imunológie a alergológie Slovenskej zdravotníckej univerzity s cieľom 
diagnostiky a liečby vírusovej hepatitídy C. Vyhodnotení probandi boli jed
nak klienti resocializačných zariadení s prevahou na území bývalého Zápa
doslovenského kraja, ale s pobytom na celom území Slovenska. Ďalšiu časť 
vyšetrených pacientov predstavovali AlDUs dispenzarizovaní v Centre pre 
liečbu drogových závislostí v Bratislave a najčastejšie išlo o AlDUs z celého 
Slovenska, ktorí našu ambulanciu vyhľadali na základe "odporúčania" pa
cientov liečených v našej ambulancii. Charakteristika súboru je uvedená 
v tab. 1. 

V druhej časti sledovania sme vyhodnotili úspešnosť kombinovanej imu
nomodulačnej liečby PEG-IFN-a a R u 302 AlDUs (219 mužov, 83 žien) 
s priemerným vekom 28 rokov (17 - 50 rokov) s CHHC. Charakteristika sú
boru je v tab. 2. Kritériom CHHC bolo trvanie infekcie 6 mesiacov, potvr
dené intermitentneltrvale zvýšenými hodnotami aminotransferáz (ALT), vi
rologickým nálezom pozitivitou ribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C 
(HCV) metódou polymerázovej reťazovej reakcie (HCV RNA pozitivita PCR 
metódou + genotyp) a histologickým nálezom biopsie pečene, ak biopsia pe
čene nebola kontraindikovaná, vyhodnotením štádia poškodenia pečene (fib
rózy - staging ISI). Do liečby boli zaradení pacienti s minimálne 6-mesačnou 
abstinenciou užívania drog. Ďalším kritériom začatia liečby bola absencia 
závažných onkologických, kardiovaskulárnych, neurologických a psychia
trických (ťažké depresívne syndrómy) ochorení. 

Liečba 

Pred začiatkom liečby boli pacienti písomne ako aj ústne informovaní 
o dÍžke liečby, dávkovacom režime, nežiaducich účinkoch liečby a o spôsobe 
monitorovania bezpečnosti liečby. Každý zo zaradených pacientov podpísal 
"Informovaný súhlas". 

Pacienti s genotypom 3 absolvovali 24-týždňovú liečbu PEG-IFN-a + R, 
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s genotypom 1 48-týždňovú liečbu. Dávkovanie PEG-IFN-a (prípravky inj 
á 180 p.g, resp. 80 - 150 p.g 11,5 p.g/kg/týždeň/) bolo l-krát týždenne subku
tánne; dávkovanie R bolo v dennej dávke od 800 - 1200 mg v závislosti od 
hmotnosti pacienta. 

Kritériom posúdenia vyliečenia sa - trvalej virologickej odpovede (sustai
ned virological response, SVR) bol negatívny nález HCV RNA PCR metódou 
24 týždňov od ukončenia liečby. Virologický nález (kvalitatívne testy na dô
kaz HCV RNA) sa sledoval pred začiatkom liečby, po 12. týždni - skorá vi
rologická odpoveď (early virological response, EVR), na konci (end-treat
ment-response, ETR) a 24 týždňov od ukončenia liečby (SVR). Hladiny ALT 
(p.kat/l) sa stanovovali pred začiatkom liečby - v 12. týždni, na konci liečby 
a 24 týždňov od ukončenia liečby. 

Bezpečnosť liečby bola zabezpečená pravidelným podrobným monitoro
vaním klinického stavu a laboratórneho nálezu (krvný obraz, diferenciálny 
rozpočet leukocytov). 

Tabuľka 1. Charakteristika probandov (N = 962) 

Rok Spolu 

N 

2004 150 

2005 158 

2006 171 

2007 189 

2008 178 

2009 116 

Spolu 962 

Legenda: 
SD - smerodajná odchýlka 
M-muži 
Ž - ženy 

N 

111 

116 

115 

129 

119 

92 

682 

M Ž 

% N % 

74 39 26 

73 42 27 

67 56 33 

68 60 32 

67 59 33 

79 24 21 

71 280 29 

vek (roky) 
priemer ± SD 

25 ± 4,0 

25 ± 4,0 

25 ± 4,4 

29 ± 5,4 

28 ± 5,8 

29 ± 6,3 

27 ± 4,9 
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Tabuľka 2. Charakteristika súboru liečených AIDU s (N = 302) 

Počet pacientov N(%) 302 (100 %) 

Pohlavie muži 219 (73 %) 

ženy 83 (27 %) 

Vek roky ± SD 28 ± 4,6 (17 - 50 rokov) 

ALT }lkat/l ± SD 2,03 ± 1,9 

Genotyp 1 N (%) 108 (36 %) 

Genotyp 3 N (%) 190 (63 %) 
(2x v koinfekcii s hepatitídou B) 

Genotyp 1+3 N(%) 4 (1 %) 

Nerealizovaná biopsia pečene N (%) 77 (25 %) 

Histológia pečene N(%) 225 (75 %) 

Stupeň fibrózy - staging O 33 (14 %) 

1 96 (43 %) 

2 76 (34 %) 

3 18 (8 %) 

4 1 (0,5 %) 

5 1 (0,5 %) 

Legenda: 
SD - smerodajná odchýlka 

Vyšetrenia 
Na stanovenie protilátok proti HCV (anti-HCV) sa použil ELISA test 

IV. generácie, na kvalitatívne stanovenie HCV RNA PCR metóda a na sta
novenie genotypu HCV štandardný set. 

Hladiny ALT a parametre krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín, leu
kocyty, trombocyty, diferenciálny rozpočet leukocytov) sa stanovili štan
dardnými metódami v laboratóriách Kliniky laboratórnej medicíny SZU. 

Pacienti absolvovali biopsiu pečene, ktorej predchádzalo podrobné inter
né predoperačné vyšetrenie. Vzorky boli vyšetrené v Ústave patológie SZU 
s histologickým vyhodnotením podľa skórovacieho systému vypracovaného 
Ishakom a kol. (1995). 
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Tabuľka 3a. 

Rok 

M 

N 

2004 39 

2005 78 

2006 60 

2007 76 

2008 89 

2009 75 

Spolu 417 

Legenda: 
HCV - vírus hepatitídy C 
M-muži 
Ž - ženy 

Výskyt HeV infekcie 

anti-HCV+ 

Ž 

% N % 

35 12 31 

67 20 48 

52 28 50 

59 42 70 

75 49 83 

82 13 54 

61 164 59 

anti-HCV+ pozitivita protilátok proti vírusu hepatitídy C 

Štatistické spracovanie 

N 

51 

98 

88 

118 

138 

88 

581 

Výsledky boli spracované párovým t-Studentovým testom. 

Výsledky 

Spolu 

% 

34 

62 

51 

62 

78 

76 

60 

Počas rokov 2004 - 2009 sme v epidemiologickej štúdii dokázali v riziko
vej skupine rDUs prevahu mužov v pomere 2:1, čo je aj v zhode s literárny
mi údajmi distribúcie drogovo závislých na Slovensku ako aj infikovaných 
rDUs (tab. 1) (Gazdík et al., 2006a; Koncová-Fejdiová et al., 2006). Počas 
sledovaného obdobia bola prevalencia anti-Hey 60 % a pozitivita HeV RNA 
peR metódou 50 %. V priebehu jednotlivých rokov sa prevalencia anti-Hey 
pozitivity pohybovala v rozmedzí 34 - 78 % a pozitivita HeV RNA v rozme
dzí 17 - 71 % (tab. 3a, tab. 3b). Distribúcia genotypov sa počas sledovaného 
obdobia vyrovnala s miernou prevahou genotypu 3 (tab. 4). 
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Tabuľka 3b. Výskyt HCV infekcie 

Rok HCVRNA+ 

M Ž Spolu 

N % N % N 

2004 18 46 7 18 25 

2005 64 55 18 43 82 

2006 50 29 25 45 75 

2007 71 55 40 67 111 

2008 82 69 44 75 126 

2009 54 59 8 33 62 

Spolu 339 50 142 51 481 

Legenda: 
HCV - vírus hepatitídy C ~T - netypizovateľné vzorky 
M - muži Z - ženy 
HCV RNA+ pozitivita ribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie 

Tabuľka 4. Distribúcia HCV genotypov v rizikovej skupine 
drogovo závislých CN = 481) 

Rok GI 

N % 

2004 11 44 

2005 32 39 

2006 26 35 

2007 56 50 

2008 51 40 

2009 19 31 

Spolu 195 40 

Legenda: 
HCV - vírus hepatitídy C 
G-genotyp 

132 

G3 

N 

10 

46 

41 

55 

73 

43 

268 

G1+3 

% N % NT 

40 - - 4 

56 - - 4 

54 - - 8 

50 - - -

58 2 2 -

69 - - -

56 2 0,5 16 

NT - netypizovateľné vzorky 

NT 

% 

17 

52 

44 

59 

71 

53 

50 

% 

16 

5 

11 

-

-

-

3,5 
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Tabuľka 5. Distribúcia vyšetrených probandov podľa veku (N = 962) 

Vek Všetci anti-HCV+ HCVRNA+ 
(roky) (N = 962) (N = 581) (N = 481) 

N % N % N % 

15 -20 129 13 38 7 29 6 

21-25 256 27 147 25 118 24 

26-30 381 40 263 45 224 47 

31-35 150 15 99 17 86 18 

36-40 40 4 29 5 20 4 

nad 40 6 1 5 1 4 1 

Legenda: 
anti-HCV+ pozitivita protilátok proti vírusu hepatitídy C 
HCV RNA+ pozitivita dôkazu ribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie 

Pri vyhodnotení vekového rozloženia vyšetrených probandov prevažovali 
26 - 30-roční (N = 381; 40 %), nasledovaní 21 - 25-ročnými (N = 256; 27 %). 
Najmenej bolo probandov starších ako 40 rokov (N = 6; 1 %) (tab. 5). Naj
vyššiu prevalenciu anti-HCV pozitivity, resp. HCV RNA pozitivity sme zaz
namenali u probandov starších ako 40 rokov (tab. 6). 

V štúdii zameranej na efektivitu kombinovanej imunomodulačnej liečby 
CHHC u AlDUs sme vyhodnotili 302 pacientov (83 Ž, 219 M) s priemerným 
vekom 28 rokov (v rozmedzí 17 - 50 rokov), ktorí absolvovali liečbu v štan
darnom dávkovacom režime a ukončili liečbu v závislosti od genotypu po 24, 
resp. po 48 týždňoch a rovnako absolvovali kontrolné follow up vyšetrenie 
24 týždňov od ukončenia liečby kritéria SVR. Genotyp 3 sa vyskytoval u 190 
(63 %) jedincov (46 Ž, 144 M) u 2 pacientov bola zistená koinfekcia s víruso
vou hepatitídou B a genotyp 1 u 108 (36 %) pacientov (34 Ž, 74 M) a u 4 pa
cientov bol genotyp 1 s prímesou genotypu 3 (3 Ž; 1 M) (tab. 2). 
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Tabuľka 6. Prevalencia anti-HCV a HCV RNA v závislosti od veku 

Vek/roky Počet anti-HCV+ HCVRNA+ 
(N = 581) (N = 481) 

N N % N % 

15 -20 129 38 29 29 22 

21-25 256 147 57 118 46 

26-30 381 263 69 224 59 

31-35 150 99 66 86 57 

36-40 40 29 73 20 50 

nad 40 6 5 83 4 66 

Legenda: 
anti-HCV+ pozitivita protilátok proti vírusu hepatitídy C 
HCV RNA+ pozitivita dôkazu ribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie 

Biopsia pečene bola realizovaná u 225 (75 %) pacientov. Fibróza 80 bola 
stanovená u 33 (14 %),81 u 96 (43 %), 82 76 (34 %), 83 18 (8 %), 84 a 85 po 
1 pacientovi (0,5 %). Histologické nálezy jasne dokladujú nízky stupeň 
fibrózy 80-82 u 205 (91 %), kým pokročilejšie štádiá fibrózy 83-85 boli iba 
u 20 (9 %) pacientov. Štádium cirhózy 86 sa u žiadneho vyšetreného pacien
ta nevyskytovalo. 

Virologický nález 
Po 12. týždni (EVR) a na konci liečby (ETR) zodpovedalo negatívnym 

HCV RNA nálezom 270 (89 %), respektíve 290 (96 %) pacientov. Celková 
8VR sa zaznamenala u 285 (94 %) pacientov, pričom pacienti s genotypom 3 
zodpovedali v 98% (186 pacientov), s genotypom 195 (88 %) a s kombináciou 
genotypov 1 s prímesou 3 v 100 % (4 pacienti) (graf 1). 

134 



K. GAZDÍKOV Á, t F. GAZDÍK, I. KAJABA, D. HUČKOV Á, 
Ľ. OKRUHLICA, D. FARKAŠOVÁ / DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ 
A HEPATITÍDA C 

Graf 1 

% 

Kvalitatívne stanovenie ReV RNA 
počas sledovaných intervalov liečby (N = 302) 

98 98 

93 
92 

88 

86 

Všetci pacienti Genotyp 1 Genotyp 2 

Legenda: 

. EVR 

D ETVR 

D SVR 

EVR - early virological response (skorá odpoveď) - počet pacientov ReV RNA 
negatívnych po 12.týždni liečby 

ETR - end-treatment-response (odpoveď na konci liečby) - počet pacientov 
ReV RNA negatívnych na konci liečby 

SVR - sustained virological response (trvalá virologická odpoveď) - počet pacientov 
ReV RNA negatívnych po 24 týždňoch od skončenia liečby 

Hladiny ALT (Jlkat / l) 
Po 12. týždni liečby signifikantne poklesli sérové hladiny ALT 

(2,03 ].lkat/l vs 0,68 ].lkat/l, p<0.05) a na konci liečby sa normalizovali na 
priemernú hodnotu 0,63 ].lkat/l (tab. 7). 

Vedľajšie účinky 

Najčastejšími očakávanými vedľajšími účinkami liečby boli flu-like syn
dróm u 254 pacientov (84 %), gastrointestinálne ťažkosti (úbytok hmotnosti, 
nechutenstvo, hnačky, dyspepsia) u 239 (79 %), neuropsychiatrické ťažkosti 
(nervozita, depresie, agresivita) u 121 (40 %) a kožné prejavy (suchá koža, 
ekzém) u 71 pacientov (24 %). 
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Liečba pacientov bola sprevádzaná aj tzv. očakávanými nežiaducimi la
boratórnymi účinkami liečby ako - anémia, leukopénia s neutrofiliou, trom
bocytopénia (tab.7). 

Prediktívne faktory ovplyvňujúce trvalú virologickú odpoveď na kombi
novanú liečbu PEG-IFN-a + ribavirín u 302 AlDUs sú znázornené v tab. 8. 

Tabuľka 7. Vplyv kombinovanej imunomodulačnej liečby 
PEG-IFN-a + R na hladiny ALT a parametre 

krvného obrazu (N = 302) 

Parameter 

ALT ± SD (J.1kat/1) 

Ery ± SD (1012/1) 

Hb ± SD (g/1) 

Le ± SD (109/1) 

Ap Ne ± SD (109/1) 

Tr ± SD (109/1) 

Legenda: 
O - pred liečbou 
1 - 12. týždeň liečby 
2 - koniec liečby 

O 

2,01 ± 12,59 

4,93 ± 0,18 

177 ± 8,7 

6,80 ± 1,70 

3,81 ± 1,5 

218 ± 68 

3 - 24 týždňov od ukončenia liečby 
SD - smerodajná odchylka 
ALT - alanín-aminotransferáza 
Ery - erytrocyty 
Hb - hemoglobín 
Le - leukocyty 
Ap Ne - absolútny počet neutrofilov 
Tr - trombocyty 
* štatistická významnosť p<0,05 
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1 2 

0,68 ± 4,82* 0,63 ± 3,3* 

4,23 ± 0,39* 4,30 ± 0,34* 

95,5 ± 75* 96,58 ± 17,3* 

3,62 ± 1,06* 4,63 ± 1,38* 

1,69 ± 0,53* 2,02 ± 0,80* 

155 ± 86* 168 ± 79* 

3 

1,8 ± 1,85 

-

-

-
-
-
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Tabuľka 8. Prediktívne faktory ovplyvňujúce trvalú 
virologickú odpoveď na kombinovanú liečbu 

PEG-IFN-a + ribavirin u 302 AlDUs 

HCV genotyp (non-l vs 1) 

Bazálna histológia (80/1/2 vs 83/4/5) 

Bazálna vírusová nálož (:~2 vs >2x106 kópií/ml) 

HIV + HCV koinfekcia 

HBV +HCV koinfekcia 

Vek (:~40 vs >40 rokov) 

Rasa 

Pohlavie 

8VR 

Legenda: 
AIDU s - abstinujúci drogovo závislí jedinci 
M-muži 
Ž - ženy 
PEG-IFN-a - pegylovaný interferón alfa 
8 - staging, tibróza 
HCV - vírus hepatitídy C 
HIV - vírus humánnej imunodeticiencie 
HBV - vírus hepatitídy B 
8VR - trvalá virologická odpoveď 

Diskusia 

63% vs. 

91 % vs. 

-

-

2 pacienti 

298/99 % vs. 

kaukazoidná 

M73% 

94% vs. 

37% 

9% 

4/1 % 

Ž27% 

95% 

Na Slovensku rovnako ako v iných krajinách Európy patria z hľadiska 
HeV infekcie medzi najrizikovejších jedincov IDU s (Gazdík et al., 2001a-b; 
Okruhlica et al., 2003; Esteban et al., 2008; Gazdíková et al., 2010). Európ
ske dáta vykazujú 5,3 IDU s na 1000 obyvateľov vo veku 16 - 64 rokov, z čo
ho vyplýva, že v Európe je cca 1,7 milióna IDU s. Reálna prevalencia je však 
vyššia (Esteban et al., 2008; Wiessing, 2005). Podľa odhadu výskytu prob
lémového užívania drog sa na Slovensku odhaduje 8 200 - 33 500 problé
mových užívateľov drog a v Českej republike do 30 000 {Európske monitoro-
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vacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 2008; Hobstová, 2010). Špeci
fickým regiónom, pokiaľ ide o drogovú problematiku na Slovensku, ostáva 
hlavné mesto Bratislava so svojím okolím. V roku 2008 bola v Bratislave vy
soká koncentrácia problémových užívateľov drog (10,6 - 4 na 1000 obyvate
ľov), čo je 2,5 - 3-násobne vyššia koncentrácia oproti ostatným regiónom 
Slovenska (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 
2008). V roku 2009 bolo na Slovensku zo závislosti liečených 1909 pacien
tov, iba s 1/5 zastúpením žien, čo je v zhode aj s našimi zisteniami o preva
he vyšetrených mužov. V našom súbore 21 - 30-roční probandi tvorili až 
67 % všetkých vyšetrených, čo je v zhode s údajmi dominancie 20 -
29-ročných liečených AlDUs (Národné centrum zdravotníckych informácií, 
2010). Keďže sme výsledky vyhodnocovali retrospektívne, zo zdravotných 
ambulantných záznamov, ktoré boli zamerané na problematiku vírusovej 
hepatitídy C, nebolo možné presné vyhodnotenie aplikujúcej si drogy, dÍžky 
trvania závislosti, ktoré by podrobnejšie mohli stratifikovať vyšetrenú sku
pinu probandov z pohľadu drogovej závislosti. 

V našom súbore sme zistili prevalenciu anti-HCV u 581/60 % a pozitivitu 
HCV RNA PCR metódou u 481 (50 %) vyšetrených probandov. V Českej re
publike udávajú v rizikovej skupine IDU s séroprevalenciu anti-HCV u 1/3 
užívateľov s drogovou kariérou do 5 rokova až 70 % u 6 - 9 rokov trvajúcej 
drogovej závislosti (Vitous a Hobstová, 2007). V našom súbore bola najvyš
šia séroprevalencia anti-HCV vo vekovej skupine 26 - 30-ročných (N = 263, 
45 %), nasledovaná 21 - 25-ročnými (N = 147, 25 %). Obdobné boli aj 
výsledky HCV RNA pozitivity (tab. 5). Prevalencia pozitivity anti-HCV 
a HCV RNA PCR metódou mala stúpajúcu tendenciu v závislosti od veku 
vyšetrených probandov (tab. 6). Zvýšenie rizika HCV infekcie u IDU s súvisí 
s vekom, dÍžkou a frekvenciou užívania drog, užívaním viacerých drog, bez
domovstvom, sexuálnymi praktikami (Esteban et al., 2008; Vitous a Hob
stová, 2007). 

Naše výsledky sú v zhode s viacerými prácami, v ktorých taktiež zazna
menali v posledných rokoch prevažujúce zastúpenie genotypu 3 v rizikovej 
skupine IDUs (Gazdíková et al., 2010; Koncová-Fejdiová et al., 2006; Mica
lessi et al., 2008), zatiaľ čo v USA dominuje genotyp 1 (Lauer a Walker, 
2002). Výsledky sa odlišujú od epidemiologických dát získaných v roku 
2001, kedy v rizikovej skupine IDUs prevažoval genotyp 1, avšak u interno
vaných vo vyšetrovacej väzbe, ktorú tvorili takisto väčšinou IDUs, prevažo
val genotyp 3 (Gazdík et al., 2001a-b). Rovnako ako v našom súbore aj v su
sednej Českej republike zaznamenali v posledných rokoch nárast genotypu 
3, ktorý bol v minulosti v Čechách raritný (Krekulová et al., 2009). Hoci 
v krajinách Európskej únie popri genotype 1 a 3 sa vyskytuje aj genotyp 2, 
v našom súbore sme tento genotyp nezistili. Pozitivitu protilátok anti-HIV 
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sme v sledovanom súbore nezachytili, čo je v zhode s údajmi o nízkej preva
lencii HIV infekcie v rizikovej skupine IDUs na Slovensku, ktorú môžeme 
považovať za neepidemickú. V roku 2008 bola zistená pozitivita iba 3 vzo
riek (NCZI, 2010). V našom súbore sme zaznamenali ko infekciu s vírusovou 
hepatitídou B iba u 3 probandov, čo súvisí s očkovacím programom proti he
patitíde B v rizikovej skupine IDU s. Za rovnaké obdobie sme monoinfekciu 
vírusom hepatitídy B pri IDU s zaznamenali iba v 3 prípadoch. Uvedené vý
sledky dokladujú, že vírusová hepatitída C predstavuje v rizikovej skupine 
IDUs na Slovensku najčastejšiu krvou prenosnú infekciu. 

V našom súbore vyhodnocujúcom úspešnosť kombinovanej imunomodu
lačnej liečby PEG-IFN-a + R taktiež prevažovali muži (N = 219; 73 %) nad 
ženami (N = 83; 27 %) a u 190 (63 %) pacientov bol stanovený genotyp 3, 
u 108 (36 %) genotyp 1 a u 4 (1 %) bola zistená koinfekcia genotypu 1 s prí
mesou genotypu 3. Stanovenie genotypov má veľký význam pre klinickú 
prax a patrí medzi dôležité prediktívne faktory SVR na imunomodulačnú 
liečbu PEG-IFN-a a R (Husa et al., 2006). Pacienti, hlavne mladší, s genoty
pom 3, ktorých sme mali v našom súbore prevahu, odpovedajú na imunomo
dulačnú liečbu SVR vo vyššom percente 70 % - 80 % (v niektorých štúdiách 
až v 100 %) v porovnaní s genotypom 1 (59 % - 86 %) (Fried et al., 2002; 
Gazdík et al., 2006b; Hadziyannis et al., 2002; Manns et al., 2001; Urbánek 
et al., 2009; Zeuzem et al., 2004). Vek pacientova dÍžka trvania infekcie sú 
známe prediktívne faktory odpovede na liečbu. Analyzovaný súbor pacien
tov z tohto hľadiska predstavoval homogénny súbor (len AIDU s) s nízkym 
vekovým priemerom (28 rokov) v porovnaní s inými doposiaľ publikovanými 
klinickými štúdiami. Vek nad 40 rokov sa považuje za nepriaznivý pre
diktívny faktor a v našom súbore boli iba 4 (1 %) starší ako 40 rokov 
(Schuppam et al., 2003). 

Krátke trvanie infekcie (predpokladáme rádovo niekoľko rokov) je v súla
de s histologickými nálezmi biopsie pečene, ktoré dokladujú u väčšiny pa
cientov nízky stupeň fibrózy pečene (SO - S2: N = 191; 91 %). Naopak, po
kročilá fibróza pečene s prechodom do cirhózy pečene je nepriaznivým pre
diktívnym faktorom a v našom súbore bola zistená iba u malého percenta 
pacientov (N = 18,9 %) (Romero-Gomez et al., 2011). Sumáciu viacerých po
zitívnych prediktívnych faktorov sme zaznamenali aj v našom súbore pa
cientov (tab. 8). 

U 17 (6%) (4 ženy, 13 mužov) pacientov, ktorí nedosiahli SVR, sme zaz
namenali vyšší priemerný vek 32 rokov, 13 (76 %) mali diagnostikovaný ge
notyp 1 a 4 (24 %) genotyp 3. V tejto podskupine u 2 nebola z dôvodu kon
traindikácie vykonaná biopsia pečene, u jedného bolo zistené štádium SO, po 
6 pacientoch štádium Sl a S2 a po jednom pacientovi mali štádium fibrózy 
S3 a S4. U 13 (87%) bol zistený nízky stupeň fibrózy pečene (SO - S2) a iba 
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u 2 (13 %) stupeň fibrózy 3, resp. 4. U dvoch pacientov (11 %) nebola biopsia 
pečene realizovaná. 

K vysokej úspešnosti liečby prispela aj optimálna adherencia pacientov 
k liečbe, ktorá bola podmienená úzkou spoluprácou pacientov s ošetrujúcim 
personálom. McHutchison a kol. poukázali na signifikantne vyššiu terapeu
tickú účinnosť, ak liečba trvala viac ako 80 % náležitého času a pacient pri
jal viac ako 80 % náležitej dávky IFN-a a R. Autori považujú adherenciu 
k terapii za dôležitý faktor, napomáhajúci vysokej terapeutickej účinnosti 
(McHutchison et al. 2002). 

Nízka vírusová nálož pred začiatkom liečby je taktiež pozitívnym pre
diktívnym faktorom úspešnosti liečby, avšak v našej klinickej štúdii sa 
kvantitatívne testy HCV RNA paušálne nevykonávali. Nepriamym znakom 
pravdepodobne nízkej vírusovej nálože môže byť vysoké percento HCV RNA 
negatívnych pacientov už po 12. týždni liečby. 

Ak by sme mali zosumarizovať vplyv prediktívnych faktorov, potom 
v prezentovanej klinickej štúdii AlDUs sme zaznamenali viaceré faktory, 
ktoré pozitívne ovplyvnili vysokú úspešnosť liečby: mladý vek pacientov, 
krátke trvanie infekcie - rádovo niekoľko rokov, nízky stupeň fibrózy, pre
vaha genotypu 3 oproti genotypu 1, optimálna adherencia pacientov k lieč
be. 

Výsledky uvedenej štúdie otvárajú viaceré otázky, ktoré by v budúcnosti 
mohli objasniť ďalšie faktory ovplyvňujúce SVR. Nepochybne významnú 
úlohu budú zohrávať faktory imunitného systému infikovaného jedinca. 
V súčasnosti prebiehajú sledovania vplyvu variácií lokusu IL-28B na úspeš
nosť liečby (Romero-Gomez et al., 2011). Ďalším faktorom ovplyvňujúcim 
odpoveď na kombinovanú imunomodulačnú liečbu podľa Furusyo a kol. sa 
javí koncentrácia ribavirínu (Furusyo et al., 2011). 

Záver 

Výsledky nášho sledovania vývoja prevalencie HCV infekcie a distribúcie 
genotypov u IDUs na Slovensku potvrdzujú pretrvávanie vysokej séropreva
lencie HCV infekcie v rizikovej skupine IDUs s prevahou genotypu 3 nad 
genotypom 1. 

Výsledky klinickej štúdie AlDUs s chronickou hepatitídou C, liečených 
PEG-IFN-a a ribavirínom dokladujú vysokú SVR odzrkadľujúcu sumáciu 
viacerých pozitívnych prediktívnych faktorov. 

Prezentované výsledky dokladujú význam cieľavedomého vyhľadávacieho 
programu a včasného začatia liečby ako z hľadiska medicínskeho (zabráne
nie rozvoja cirhózy pečene, hepatocelulárneho karcinómu, znemožnenie pre-
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nosu infekcie), tak aj ekonomického (zníženie nákladov na liečbu kom
plikácií HeV infekcie). 

Poznámka: Klinická štúdia bola podporená grantom MZ SR 2005/28-SZU-06. 
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