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Současná situace
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• Anti-TNFα protilátky: infliximab (CN, UC), adalimumab 

(CN, UC), golimumab (UC), certolizumab-pegol (CN)

• Antiintegrinové protilátky: vedolizumab (UC, CN), 

natalizumab (CN)

Pozitiva

• efektivita a rychlost indukční léčby

• kortikoidy šetřící efekt

• redukce hospitalizací a operací

• snášenlivost

Negativa

• nižší účinnost u UC

• ztráta odpovědi (10-20% ročně)

• nežádoucí účinky (alergie, kožní 

projevy, infekce, nádory?)
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Progresivní průběh Crohnovy choroby

Pariente B, et al. Inflamm Bowel Dis 2010

Preklinická fáze Klinické projevy

Operace

Stenóza 

Stenóza

Píštěl/absces

Začátek 

nemoci

S
tu

p
eň

 p
o

šk
o

ze
n

í 
st

ře
v

a

Diagnóza

Časná choroba



Zahájení biologické terapie
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Kumulativní pravděpodobnost chirurgické resekce v závislosti na fenotypu CN 

v době zahájení anti-TNF terapie

Moran GW, et al. CGH 2014



Prediktory těžkého a komplikovaného 

průběhu CN s rizikem invalidizace (disabling 

disease)

• Extenzivní postižení tenkého střeva

- opakované resekce, malnutrice, syndrom krátkého 
střeva

• Perforující a stenózující CN v době diagnózy

- vysoká pravděpodobnost operace a pooperační 
rekurence

• Postižení anu a rekta

- stenóza, trvalá stomie, karcinom

• Perianální choroba (komplexní píštěl)

- kvalita života, opakované chirurg. výkony, destrukce 
svěračů - inkontinence

Lemann M, et al. Gastroenterology 2006; Lakatos PL, et al. IBD 2011; Peyrin-Biroulet L. et al. Am J Gastroenterol 2012; 
Galandiuk S, et al. Ann Surg 2005
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Časná akcelerovaná terapie



Zahájení biologické terapie

10

• Akcelerované dávkování vs. standardní dávkování v 

léčbě akutní těžké UC

Gibson DJ, et al. CGH 2015
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Cíl: posoudit klinické a demografické faktory ovlivňující 

vznik ATI a LOR

Soubor: 155 IBD pts, prospektivní sledování 2009-2013

Výsledky

Vznik ATI: epizodická terapie, OR 3,07 (1,1-8,65)

konkomitantní IS, OR 0,38 (0,17-0,85)

LOR: kouření při indukci, OR 7,9 (1,77-35,3)

věk (roky): noLOR vs. LOR: 29,8 vs. 36,2 (p=0,008)

Prediktory tvorby protilátek a sekundární ztráty odpovědi u 

pacientů léčených IFX

Ungar B et al, ECCO kongres 2014, DOP 062

ATI vznikají u 90% pacientů v prvních 12 

měsících léčby!

Snížení rizika ztráty efektu
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Ungar B et al, Gut 2014

Vznik ATI: combo vs. mono



SONIC study

Colombel JF et al. NEJM 2011

Trough levels               1.6 μg/ml           3.5 μg/ml p < 0.001

Mucosal healing            30%                   44% p = 0.06
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Délka trvání konkomitantní terapie (IMID study)

Snížení rizika ztráty efektu
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Ztráta odpovědi

17

Individualizovaný algoritmus vs. intenzifikace

Steenholdt C, et al. Gut 2014

Algoritmus

• ověření aktivity CN

• vyloučení jiných příčin 

„relapsu“)

• monitoring hladin IFX a ATI 

Opatření 

• 40% - nezánětlivé příčiny

• 40% - léčba mimo protokol

• 20% - intenzifikace (dle PK)
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Ztráta odpovědi: intenzifikace IFX

≥1 rok4-8t po 1. intensifikaci 

p=0.2

p=0.14

• Retrospektivní kohorta - I (n=112): 10mg/kg a 8t

- II (n=56): 5mg/kg a 4t

Katz et al., IBD 2012
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Ztráta odpovědi: efekt intenzifikace

Katz L, et al. IBD 2012

10mg/kg/8t

5mg/kg/4t
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Ztráta odpovědi: intenzifikace ADA

• 9 studií (2 RCT, 2 prospektivní a 5 retrospektivních 

kohortových studií)

• Intenzifikace 40mg 1x týdně

→ Obnovení odpovědi: 71.9% pacientů (58-100%)

→ Obnovení remise: 39.9% pacientů (37-46.2%)

Billioud et al., AJG 2011
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Ukončení terapie: anti-TNF
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Kumulativní pravděpodobnost 

udržení remise

• 82% / 6 M

• 59% / 12 M

• 51% / 24 M

Bortlik M et al. DDW 2015



Ukončení terapie: IS terapie
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Drobne D et al. CGH 2015



TAXIT trial

Vande Casteele N, et al. Gastroenterology 2015

● Cost saving: € -421 per patient per 4 weeks

Ukončení terapie: redukce dávky anti-TNF
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Torres et al, GE 2015
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• S vysokým rizikem relapsu, možnost redukce dávky, 

dekombinace (ukončení IS).


