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Breme okužb s HBV, HCV, HIV
v svetu 

HBV HCV HIV

Okuženi 257 

milij.

72 

milij.

36 

milij.

http//apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_32



Število smrti zaradi infekcijskih bolezni v svetu 
Obdobje 2000-2015

• Text here

• Text here

• Text here

Do l. 2030:
Z enakim pristopom 20 milijonov dodatnih smrti

WHO Global hepatitis report, 2017. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255017/1/WHO-HIV-2017.06-eng.pdf.
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Pojavnost HBV, HCV, HIV v Sloveniji

• Hepatitis B (HBsAg): ocenjeno na 0.5-1%

• Hepatitis C (anti-HCV): ocenjeno na 0.2 %

i.v. odvisniki 23-30%

darovalci krvi 0.065%

• HIV (anti-HIV): anonimno nevezano testiranje

splošna populacija:   0.01%

populacija z visokim tveganjem: 

MSM 0-3.4%

i.v. odvisniki 0-0.7%

SPO 0-0.5%
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Zdravila za zdravljenje HIV/aidsa
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UČINKOVITOST protivirusnih zdravil
Pomnoževalni krog HCV, HBV, HIV

HBV HCV HIV

Vztraja v jedru hepatocitov
(cccDNK)

doživljenjsko in ni dosegljiv 
zdravljenju

Ne vstopa v jedro hepatocita
in se ne vgradi v gostiteljev  

genom

Vgradi se v celični genom.
Vztraja v spominskih celicah 

doživljenjsko.
Rezervoar ni dosegljiv 

zdravljenju.

Manns MP, et al. Nat Rev Drug Discov 2007. Zeuzem
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• vojak, 22 let, brez kroničnih bolezni

• Akutno zbolel pred 3 dnevi: rumenica

že par dni tiščanje v zgornjem delu trebuha, 

“kot bi se ga lotevala gripa”

• Klinično: ikteričen, tipljiv rob jeter 2 cm pod DRL v MCL

• Laboratorij: bil 180/54, ALT 45, AST 18, AF 1.6, GT2.3

• STARŠI: NASPROTNIKI CEPLJENJA!

Primer bolnika 1
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Primer bolnika 1Od kje okužba s 
HBV??? 



Od kje hepatitis B?

Mati

anti-HBs poz.

anti-HBc poz.

Oèe

Hepatitis B chr.

HBe Ag poz.

Brat, 16 let

Hepatitis B chr.

HBe Ag poz.

Partnerka, 18 let

Hepatitis B chr.

Primer bolnika 1Od kje okužba s 
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• Interferoni α: 

IFN α-2a – s.c. razt.

IFN α-2b – s.c. razt. 24-48

Peg IFN α-2a – s.c. razt.                                                    tednov

Peg IFN α-2a – s.c. razt.

• Nukleoz(t)idni analogi (NUC): 

lamivudin: dideoksicitidin – tbl

adefovir– tbl

entecavir– tbl dolgotrajno

telbivudin– tbl (doživljenjsko)

tenofovir dizoproxil (TDF) - tbl

tenofovir alafenamid (TAF) - tbl

UČINKOVINE 

za zdravljenje kroničnega hepatitisa B
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Preprečevanje reaktivacije hepatitisa B 
pri bolnikih na imunosupresivnem zdravljenju



Preprečevanje reaktivacije hepatitisa B 
pri bolnikih na imunosupresivnem zdravljenju

Uvedba kemoprofilakse

Kemoprofilakso dajemo VSAJ še 12-18 mesecev po zaključku ISZ



ANAMNEZA
❑ Bolnik je 1 leto invalidsko upokojen zaradi periferne polinevropatije nejasne etiologije 

❑ Do tedaj brez drugih kroničnih bolezni

❑ Subjektivno počutje je dobro

❑ Ne jemlje nobenih zdravil

Trenutne težave: 

▪ Zadnji mesec si nameri nekoliko višji krvni tlak (do največ 150/95)

KLINIČNI STATUS

❑ RR 145/95, distalno oslabela groba moč l. spodnje okončine

IZVIDI

❑ Urin: blaga proteinurija, ostalo bp

UKREP: prejme antihipertenziv

Primer bolnika 2, 54 let



Januar 2016: splošno slabo počutje, utrujenost, napenjanje v trebuhu
osebni zdravnik
večkrat urgenca

Marec 2016
UZ: okrogla lezija v jetrih
ALT 2.12µkat/L, AST 1.58 µkat/L, pč 0.66, AFP 6 472
HCV RNA pozitiven

Konzilij za HCC: razširjen HCC z meta v pljučih
kronični hepatitis C
posthepatitična ciroza (Child-Pugh A)

Zdravljenje HCC:  sorafenib 23. 3. – 22. 9. 2016 (odličen odziv, kandidat za op.)
resekcija 7. segmenta jeter 12. 1. 2017

Napotitev k infektologu: 29. 11. 2017 – POZDRAVLJEN HCV z novimi zdravili

Primer bolnika 2, 54 let



• Napotna dg: Hemoragični enterokolitis

• Kl. slika: afebrilen

pordelo žrelo

nežen makulozen izpuščaj po trupu

subikterus

Primer bolnika 3
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Zgodovina uvedbe zdravil za zdravljenje hepatitisa C

Sofosbuvir+Velpatasvir+Voxilaprevir

P/R=pegilirannterferon+ribavirin

RBV=ribavirin



* Investigational drugs.

Simeprevir (SMV)

Grazoprevir (GZR) Glecaprevir (GLE)

Voxilaprevir (VOX)

Zaviralci polimeraze 
NS5B

Sofosbuvir (SOF)

Zaviralci NS5A 

Ledipasvir (LDV)

Zaviralci proteaze
NS3/4A

Daclatasvir (DCV)

Ombitasvir (OBV)

Dasabuvir (DSV)

Elbasvir (EBR)

Pibrentasvir (PIB)

Velpatasvir (VEL)

MK-8408 ruzasvir (RZR)*

MK-3682 uprifosbuvir (UPR)*

Asunaprevir (ASV)

Narlaprevir (NAR)

Paritaprevir (PTV)

Proti HCV neposredno delujoča zdravila
(direct acting antivirals, DAA)



Hepatitis C
Učinkovito, varno in bolniku prijazno zdravljenje

2000-2013 2014→
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Zunajjetrne manifestacije

40-73%

Kronični 
hepatitis

Imunsko 
pogojene

Metabolno pogojene

JETRA

Inzulinska rezistenca, 

ki jo sproži HCV :
• T2DM

• Metabolni zapleti

- Srčno-žilni zapleti

- AMI

- CVI

- KLB

Krioglobulini,

ki jih sproži HCV:
• Utrujenost

• Artralgije/artritis

• Purpura

• Sicca sindrom

• Periferna nevropatija

• Membranoproliferativni
glomerulonefritis

• B-celični NHL

Dekompenzirana
ciroza

Jetrnocelični
karcinom

Manifestacije okužbe  s HCV



KRIOGLOBULINEMIČNI VASKULITIS, KIBVS

Nov 2016: 45 let, metadon, 14 let poznan HCV
zavrača zdravljenje HCV
krioglobulinemičen vaskulitis, odpoved ledvic (HD)
nekrozantni fasciitis
UMRL

Dec 2016: 42 let, bivši IUD brez nadomestnega zdravljenja, 4 mesece poznan HCV
tik pred zdravljenjem HCV
krioglobulinemični vaskulitis, kolitis, odpoved ledvic (HD)
zdravljenje z DAA
POZDRAVLJEN

Feb 2017: 40 let, metadon, 2011 neuspešno zdravljen HCV, nato ne hodi na kontrole
krioglobulinemičen vaskulitis, odpoved ledvic (HD)
stafilokokna sepsa
UMRL

Primeri bolnikov 4, 5, 6



HBV, HCV, HIV: Brezsimptomna kronična okužba
Problem: ODKRIVANJE okuženih





Vprašalnik z dejavniki tveganja za okužbo s HCV 



Boste v ponedeljek 51-letno ravnateljico OŠ z
nepojasnjeno proteinurijo povprašali o tem, če
je pred letom 1992 prejela transfuzijo krvi ali, če
je kdaj “snifala” ali intravensko injicirala droge?

(morda ima zunajjetrno manifestacijo okužbe s HCV, ki zahteva
takojšnje protivirusno zdravljenje!)

1. DA

2. NE

3. Ne vem

Primer bolnice 7 



Ali ste že kdaj pri bolniku z nepojasnjeno 
izčrpljujočo utrujenostjo opravili test na 

HBsAg ali anti-HCV? 

1. DA

2. NE

3. Ne vem

VPRAŠANJE 



Ambulanta 

za anonimno in brezplačno testiranje na 
HCV in HBV in HIV

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
UKC Ljubljana

Vsak ponedeljek, 12.00 – 14.00

Brez napotnice

Brez kartice zavarovanja

V obdobju COVID-19: Predhodno naročilo

Poljanski nasip 58, Lj.



TESTIRAJTE

ME NA 

HIV HBV HCV



https://aspo.mf.uni-lj.si/

