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 Jak najdłużej maksymalna supresja replikacji HIV i 

utrzymanie odpowiedniej liczby limfocytów T CD4 +  

przy:                       

          

                                niewielkiej toksyczności 

                                dobrej adherencji 

                                niskich kosztach 

 

Cel terapii przeciwwirusowej  



 

 

 

 

 

HAART = highly active antiretroviral therapy 

 

cART = combination antiretroviral therapy 
 



- kombinacja kilku leków o synergistycznej aktywności 
przeciwwirusowej podawana osobie zakażonej HIV, która 
doprowadza do głębokiego zahamowania replikacji wirusa 

 

- materiał genetyczny wirusa we krwi (HIV RNA) staje się 
niewykrywalny, nawet przy użyciu najczulszych metod 
biologii molekularnej 

 

- głębokie zahamowanie replikacji HIV stworzyło warunki 
umożliwiające częściową rekonstrukcję funkcji układu 
immunologicznego wyrażającą się wzrostem liczby 
limfocytów  T CD4+ 

 

HAART 



Klasy leków antyretrowirusowych 

• Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy NRTI 

• Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej  transkryptazy 
NNRTI 

• Nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy NtRTI 

• Inhibitory proteazy PI 

• Inhibitory integrazy  II 

• Inhibitory wejścia: Inhibitory fuzji , Inhibitory CCR5 

 

 

 



Przeżycie pacjenta lat 20 zakażonego HIV w 
zależności od daty rozpoczęcia cART 

  

• 1996 – 1999 dodatkowo 34,4 lat 

• 2000 – 2002 dodatkowo 36,9 lat 

• 2003-  2005 dodatkowo  43,1 lat 

• 2006-  2007 dodatkowo  47,1 lat 

  

  

         
                                        Hogg R i wsp.CROI 2012; 137.  



Efekty kliniczne HAART  
Występowanie AIDS i zgony w latach  

1994-2000 
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Czynniki decydujące o rozpoczęciu terapii 
antyretrowirusowej  

• liczba limfocytów T CD4+ 

• wiremia 

• toksycznośd leków 

• współpraca z pacjentem 
 

 

                                                                             Zalecenia PTN AIDS 2013 



Problemy związane z  terapią antyretrowirusową 

• Brak możliwości całkowitej eliminacji HIV (resztkowy deficyt immunologiczny, latentne 

rezerwuary HIV) 

• Ograniczona liczba leków i klas leków 

• Lekoopornośd 

• Poważne działania niepożądane (toksycznośd, nadwrażliwośd, zespoły 

rekonstrukcji immunologicznej) 

• Problemy z „adherence” zwłaszcza po latach stosowania  

     ARV 

 



Leczenie wczesnego zakażenia HIV 

Rozpoczęcie cART we wczesnej fazie zakażenia HIV 
powoduje spadek poziomu zintegrowanego z genomem 

gospodarza i całkowitego HIV-1 DNA do wartości 
stwierdzanych u elite controllers (EC- HIV RNA< 50 

kopii/ml) i redukcję resztkowej replikacji HIV-1 
 

 

 

 

Buzon M i wsp.. CROI 2012, 151 

 

 

 



Rezerwuary HIV-1 

Komórki spoczynkowe T CD4 pamięci, posiadają latentne genomy wirusa, lecz zdolne 
do replikacji;  

Strategie dotyczące dotarcia do rezerwuarów latentnych są obecnie testowane w 
badaniach klinicznych 

 

                                                   Siciliano i wsp.,   CROI 2013 19.  

 

Główne przyczyny przetrwania HIV to zakażenie  długożyjących centralnych komórek 
pamięci . Aby ograniczyd rozprzestrzenianie HIV do tych komórek należy rozpocząd 
leczenie w fazie pierwotnego zakażenia HIV 

    

                                                                    Aranwaranich i wsp.  CROI 2013, 47, SEARCH STUDY 

 



Eradykacja prowirusów 

Najpierw indukcja prowirusów  (SHOCK), potem selektywne 
zabijanie aktywowanych komórek gospodarza w sposób 
immunologiczny lub chemiczny (KILL) 

 

  

 

 SHOCK  and KILL !!!!! 

 

       Luttge MAC  i wsp.CROI 2013, 175 LB 



SAHA-Vorinostat 

Inhibitor  deacetylazy histonowej  (HDAC); wpływ na ekspresję genów; 
aktywuje transkrypcję HIV-1 w latentnych rezerwuarach LT CD4.  

  

 

W badaniu klinicznym stwierdzono, że Vorinostat był bezpieczny i dobrze 
tolerowany i indukował RNA ,ale nie wykazano żadnych zmian w odniesieniu 
do DNA. 

Należy poszukad dodatkowych strategii eliminujących latentnie zakażone 
komórki 

 

 

       Elliott i wsp.CROI 2013, 50 LB,  



Preparaty działające na rezerwuary HIV-1 

Vorinostat SAHA (inhibitor HDAC) 
 
      Elliott  i wsp. CROI 2013, 50 LB,  

 
Romidepsin (inhibitor HDAC):         500 razy efektywniejszy niż Vorinostat 
                                                                                       
     Dolgin E Nature Med. 2013 384-385 

 

Panobinostat (inhibitor HDAC):  
                                                                                            Rasmussen TA i wsp., Hum Vaccin  Immunother 2013,  

 

Agoniści TLR (TLR9, TLR2, TLR7); aktywacja LT CD8 i NK 
Agonista TLR7-GS 9220 
                                                                                                                                       Novis C, Geleziunas R CROI 2013,  



Terapia kombinowana w rezerwuarach latentnych 

-Romidepsin + agonista TLR7 

 

-Inhibitory farnesyltransferazy (stosowane w leczeniu ostrej 
białaczki szpikowej, raku piersi-eksperyment, hamują 
aktywnośd białka RAS) 

W monoterapii wykazują słabe działanie na rezerwuary 
latentne, znacznie efektywniej w terapii kombinowanej z 
inhibitorami HDAC 

 

   Hazuda D i wsp. , Current Opinion in HIV AIDS 2013 230-235 



C12H17NO2 

Cyklopirox 
 
lek o działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym 
 
Stosowany w leczeniu grzybicy paznokci 

Deferypron 
 
Lek chelatujący żelazo  
 
stosowany w leczeniu talasemii 

C7H9NO2 

Wikipedia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ciclopirox_Structural_Formulae_V.1.svg
file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Deferiprone.svg


Cyklopirox i Deferypron 
mechanizm działania 

-blokują ekspresję genów HIV poprzez fragmentację DNA 
 
-poprzez działanie na mitochondria (zwiększa depolaryzację błon 
mitochondrialnych)  przywracały apoptozę  (w PBMC apoptoza 
dotyczyła 72% komórek z HIV) 
 
-w minimalnym stopniu działają na komórki niezakażone 
 
-posiadają rejestrację FDA i EMA do stosowania, chod o innym 
przeznaczeniu 
  
 

  

     Hanauske-Abel HM i wsp., PlosOne Sep  2013 

 
 
 



Podsumowanie 

Coraz doskonalszy warsztat badawczy stwarza coraz 
większą szansę na możliwośd eradykacji HIV 

 

Czy sposób prowadzenia terapii będzie akceptowalny dla 
pacjenta?  HAART + terapia kombinowana działająca na 
rezerwuary?? 

 

Bezpieczeostwo, tolerancja, interakcje leków- to ważne 
zagadnienia, które należy wziąd pod uwagę w ocenie 
terapii antyretrowirusowej 

 

  





Dziękuję za uwagę 


