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Postup prípravy predkladaných od-
porúčaní zahŕňal niekoľko krokov. Pra-
covná skupina pre IBD SGS ustanovila 
na svojom stretnutí v apríli 2016 komi-
siu na prípravu odporúčaní. Komisia pri-
pravila štruktúru odporúčaní, proces ich 
prijímania a rozdelila prípravu jednotli-
vých oblastí medzi expertov pracovnej 
skupiny. Experti pripravili zoznam od-
porúčaní na základe prehľadu medziná-
rodnej literatúry, svojich znalostí a skú-
seností. Sila jednotlivých odporúčaní 
bola ohodnotená na základe úrovne me-
dicínskych dôkazov podľa Oxfordského 
centra pre Evidence Based Medicine, 
ktorý je uvedený v tab. 1 [9,10].

Takto spracovaný návrh bol rozpo-
slaný všetkým členom pracovnej skupiny 
pre IBD na pripomienkovanie. Následne 
sa stretla pracovná komisia, ktorá zapra-
covala pripomienky do upraveného ná-
vrhu odporúčaní. Takto pripravené od-
porúčania boli predložené na rokovania 
Pracovnej skupiny pre IBD, ktoré sa usku-
točnili v Modre (27.– 28. 10. 2016), v Nitre 

Nové poznatky o  bio logickej liečbe 
a  stanovenie hladín liečiva a  protilá-
tok umožňujú minimalizovať nežiadúce 
účinky a maximalizovať benefit anti-TNF 
liečby a vyhnúť sa jej nevhodnému pou-
žitiu. Uvedené poznatky o  využití sta-
novenia hladiny liečiva a  protilátok sú 
integrované do algoritmov TDM (thera-
peutic drug monitoring), ktoré v klinic-
kej praxi je možné využiť na optimalizá-
ciu anti-TNF liečby [1– 3].

Výsledkom uplatnenia odporúčaní 
v  klinickej praxi by malo byť zlepšenie 
starostlivosti o  IBD pa cienta a  zároveň 
zabezpečenie racionálneho využitia ob-
medzených ekonomických zdrojov.

Metodika prípravy odporúčaní
Predkladané odporúčania nadväzujú na 
predchádzajúce odporúčania publiko-
vané v rokoch 2002, 2007 a 2012 [4– 6]. 
Pri ich príprave boli použité medziná-
rodne akceptované štandardy prijíma-
nia konsenzuálnych odporúčaní exper-
tov podľa metodiky Delphi [7,8].

Úvod
Uvedenie protilátok anti-tumor nekro-
tizující faktor α (anti-TNFα) do klinickej 
praxe výrazne ovplyvnilo manažment 
imunitne mediovaných ochorení, ku kto-
rým patria i idiopatické črevné zápalové 
ochorenia (IBD  –  inflam matory bowel 
dis ease) –  ulcerózna kolitída (UC –  ulce-
rative colitis) a Crohnova choroba (CD – 
Crohn disease)).

Hoci súčasne dostupná anti-TNFα 
liečba (infliximab (IFX), adalimumab 
(ADA), golimumab, certolizumab pegol) 
je pozoruhodne efektívna v indukcii re-
misie a  jej udržaní, klinickým problé-
mom zostáva primárne non-respon-
derstvo (10– 30 %) a sekundárna strata 
odpovede. Ročné riziko straty odpovede 
u pa cientov liečených IFX sa odhaduje 
na 13 % a u pa cientov liečených ADA na 
24,4 % pa cientských rokov [1– 3]. Strata 
odpovede je asociovaná s  relapsom 
ochorenia, zvýšeným počtom hospitali-
zácií, potrebou chirurgickej intervencie 
a zníženou kvalitou života.
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liečbe je potrebné zhodnotiť labora-
tórne parametre (CRP – C reaktívny 
protein), fekálny kalprotektín), endo-
skopický slizničný nález a  pomocné 
zobrazovacie vyšetrenia ako sú sono-
grafia, magnetická rezonancia (MR)/
CT vyšetrenie (EL2).
1.2.2. Pre ďalší liečebný postup je uži-
točné stanoviť sérovú hladinu anti-
-TNF liečiva a protilátok proti anti-TNF 
(EL3).
1.2.3. Klinické hodnotenie straty od-
povede pri UC sa odporúča použitím 
parciálneho Mayo skóre (PMS). Re-
laps je definovaný zvýšením PMS min. 
o 3 body oproti hodnote PMS na za-
čiatku udržiavacej fázy liečby (EL4).
1.2.4. Klinické hodnotenie straty od-
povede pri CD sa odporúča použitím 
HBI (Harvey-Bradshaw Index) skóre, 
kde relaps je definovaný ako vzostup 
HBI o min. 3 body (EL4).
1.2.5. Endoskopické slizničné hodno-
tenie je vhodné uskutočniť z dôvodu 
identifikácie skutočného terapeu-
tického zlyhania pred rozhodnutím 
o zmene liečby (EL4).

Odôvodnenie
Biomarker CRP má vysokú senzitivitu 
pre ťažkú klinickú a  endoskopickú IBD 
aktivitu, ale má nízku senzitivitu pre 
ľahkú a stredne ťažkú aktivitu IBD. Hla-
dina CRP  >  5 mg/ l a  fekálny kalpro-
tektín > 300 µg/ gr sú asociované s vyso-
kým rizikom relapsu ochorenia  [17,18]. 
Prospektívna observačná štúdia preu-
kázala, že elevované CRP pri hladine 
IFX  ≤  5,5 mg / l je prediktívne zo straty 
odpovede na anti-TNF liečbu  [17– 19]. 
Fekálny kalprotektín je leukocytárny cy-
tozolový proteín, ktorý je ľahko deteko-
vateľný a merateľný v stolici. Je primárne 
derivovaný z neutrofilov, jeho koncentrá-
cia je priamo úmerná množstvu neutro-
filov v kolonickej a rektálnej sliznici. Zvý-
šená hodnota odráža intestinálny zápal 
akejkoľvek príčiny. U  pa cientov s  CD 
má > 90 % senzitivitu pre predikciu ak-
tivity ochorenia. Nevýhodou je reduko-
vaný význam u pa cientov s CD lokalizo-
vanou na tenkom čreve, nedostatočná 

u pa cientov s CD i s UC je efektívna v in-
dukcii remisie a jej udržaní. Značným kli-
nickým problémom je strata odpovede 
na bio logickú liečbu (anti-TNF liečbu). 
Vyskytuje sa u 23– 46 % pa cientov s CD 
liečených IFX a 7– 25 % liečených ADA –  
hodnotené ukončením liečby. Ročné ri-
ziko straty odpovede na anti-TNF liečbu 
hodnotené potrebou intenzifikácie 
liečby je 13– 24 % [1,2,11– 13].

Za stratu odpovede je zodpovedných 
viacero faktorov. Nutné je však určiť, či ide 
o skutočnú stratu odpovede na bio logickú 
liečbu (anti-TNF), alebo ide o klinické zhor-
šenie pri bio logickej liečbe (anti-TNF) ešte 
nezadefinovanej etiológie. Je potrebné 
vylúčiť nezápalovú príčinu (fibrosteno-
tická striktúra, syndróm dráždivého čreva, 
karcinóm, amyloidóza, hnačka pri zmene 
metabolizmu solí žlčových kyselín), resp. 
zápalovú príčinu ako infekcia, vaskulitída, 
ischémia, superinfekcia.

Príčinou straty odpovede môže byť 
tvorba protilátok neutralizujúcich lie-
čivo, alebo ide o stratu odpovede spô-
sobenú zvýšeným klírens liečiva (zvý-
šené fekálne straty a  proteolytická 
degradácia [14– 16].

1.2. Hodnotiace parametre straty  
odpovede pri bio logickej (anti-TNF) 
liečbe
Odporúčanie
1.2.1. Pri podozrení na stratu od-
povede pri bio logickej (anti-TNFα) 

(7. 4. 2017) a  Bardejovských kúpeľoch 
(7. 9. 2017). O každom z odporúčaní sa 
na stretnutiach hlasovalo osobitne. Od-
porúčanie bolo prijaté, ak zaňho hlaso-
valo minimálne 70  % expertov. Ak ne-
bolo odporúčanie v prvom kole prijaté, 
pripravilo sa upravené znenie odporúča-
nia v zmysle diskusie a opätovne sa hla-
sovalo. Odporúčania, ktoré nezískali ani 
v druhom kole súhlas min. 70 % väčšiny 
expertov neboli prijaté. 

1. Strata odpovede  
pri bio logickej liečbe
1.1. Definícia straty odpovede a klinic-
kého zhoršenia pri bio logickej liečbe

Odporúčanie
1.1.1. Sekundárna strata odpovede na 
bio logickú liečbu je definovaná zno-
vuobjavením sa symptómov, a/ alebo 
laboratórnej a/ alebo endoskopickej 
zápalovej aktivity u  pa cientov, kto-
rých choroba bola doteraz kontrolo-
vaná počas indukčnej a  udržiavacej 
fázy bio logickej liečby (EL1).
1.1.2. Stratu odpovede na bio logickú 
liečbu je možné hodnotiť až po do-
siahnutí odpovede na indukčnú fázu 
liečby a po min. jednej dávke udržia-
vacej liečby (ELl).

Odôvodnenie
Súčasne dostupná anti-TNF liečba (IFX, 
ADA, golimumab, certolizumab pegol) 

Tab. 1. Úroveň dôkazov podľa Oxfordského centra pre EBM (Evidence Based 
Medicine) pre hodnotenie efektu liečby.
Tab. 1. Level of evidence from the Oxford Centre for EBM (Evidence Based  
Medicine) for evaluationof treatment effect.
Úroveň 
dôkazov*

Definícia

1 systematický prehľad randomizovaných klinických štúdií alebo N of 1 klinických 
štúdií

2 randomizovaná klinická štúdia alebo observačná štúdia s dramatickým efektom

3 nerandomizovaná kontrolovaná kohortová prospektívna štúdia

4 série kazuistík, case-control štúdie alebo štúdie s historickou kontrolnou skupinou

5 názory expertov založené na odôvodnených predpokladoch mechanizmu účinku

* Úroveň dôkazov môže byť znížená podľa kvality štúdií, inkonzistencie medzi štúdiami 
alebo ak je výsledok liečby (effect size) príliš malý. Úroveň dôkazov môže byť zvýšená ak je 
výsledok liečby (effect size) výrazný.
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byť s  použitím rovnakej metódy z  dô-
vodu konzistencie výsledkov [2,3,14,18, 
23,25,30,36]. Dôležitým faktorom, ktorý 
ovplyvňuje účin nosť anti-TNF liečby 
je jeho vlastný potenciál tvoriť proti-
látky (imunogenicita). Výskyt protilá-
tok proti anti-TNF varíruje medzi jed-
notlivými štúdiami (9– 63,5  %)  [1,36]. 
V práci Vande Casteele et al bola prítom-
nosť protilátok okolo 23,7 % [37]. Steen-
holdt et  al hlásili, že hladina ATI (anti-
bodies to IFX) meraná RIA >10  U/ ml 
u  pa cientov s  CD predpovedala stratu 
klinickej odpovede so špecificitou 90 % 
a  senzitivitou 81  %  [38]. U  pa cientov 
s  UC špecificita bola ešte vyššia. Prí-
tomnosť ATI < 3,15 U/ ml je asociovaná 
s  remisiou choroby. Incidencia protilá-
tok proti ADA (AAA/ anti-ADA-antibio-
dies) varíruje od 2,6 do 44 % v závislosti 
od použitých metodík. Ak je koncentrá-
cia protilátok AAA > 3 µg/ ml a hladina 
ADA < 0,5 µg/ ml je to vysoko prediktívny 
faktor relapsu  [1,12,19,33,39– 41]. Jed-
notlivé metodiky stanovenia hladín pro-
tilátok proti liečivu majú signifikantne 
rozličnú senzitivitu, preto je snaha de-
finovať metódu „zlatého štandardu“, 
alebo stanoviť rozličné referenčné hod-
noty hladín pri jednotlivých metódach. 
Využitie stanovenia hladín protilátok 
v klinickej praxi komplikuje prítomnosť 
tranzientných protilátok, ktoré pri vyš-
ších hladinách anti-TNF liečiva sú nede-
tekovateľné z dôvodu vytvorenia kom-
plexov. Zdá sa, že stanovenie hladiny 
protilátok metódou anti-lambda ELISA 
je superiórne oproti konvenčnej ELISA. 
Neutralizujúce protilátky môžu byť dete-
kované dokonca aj u anti-lambda ELISA 
negatívnych pa cientov [42].

3. Optimalizácia bio logickej 
liečby pri nedostatočnej 
odpovedi
Odporúčanie
3.1. Pri nízkej sérovej hladine anti-
-TNFα liečiva (IFX, ADA) a  pri nízkej 
alebo nedetekovateľnej hladine pro-
tilátok sa odporúča intenzifikovať 
liečbu tým istým anti-TNFα prepará-
tom (eskalácia liečby) (EL2).

timalizácii liečby je nepopierateľný. Pri 
interpretácii hodnôt hladín liečiva a prí-
tomnosti protilátok je nutné brať do 
úvahy čas odberu vzorky krvi, technické 
limitácie použitej metodiky a  samotný 
klinický stav pa cienta. V meraniach hladín 
anti-TNF liečiva uskutočnených v týždni 
14 a/ alebo 22 cut-off hodnota varírovala 
od 3– 7,0 µg/ ml. Pa cienti s TL > 3,0 µg/ ml 
v týždni 14 a/ alebo 22 mali až 66 % niž-
šiu pravdepodobnosť straty odpovede 
na IFX než pa cienti so subterapeutickou 
hladinou [1,28,29]. Post-hoc analýza kli-
nickej štúdie ACCENT 1 potvrdila, že hla-
dina IFX  ≥  3,5  µg/ ml v  týždni 14  bola 
dobrým prediktorom udržania odpo-
vede v týždni 54. V súčasnosti nie je jed-
noznačne stanovená terapeutická hla-
dina liečiva. Za optimálnu koncentráciu 
IFX sa považuje hodnota 3,0– 7,0 µg/ ml, 
a  to v  závislosti od použitej meto-
diky [30– 32]. Podľa štúdie Mazora et al 
hladina ADA (TL) > 5,85 µg/ ml je predik-
tívna pre remisiu so špecificitou 70,6 % 
a  senzitivitou 68,0  %  [33]. Roblin et  al 
preukázali, že hladina ADA < 4,9 µg/ ml 
predpovedá absenciu slizničného vyho-
jenia. Za optimálnu koncentráciu ADA 
pre predikciu remisie pri CD sa pova-
žuje hodnota 4,8– 7,1 µg/ ml v závislosti 
od použitej metodiky  [19]. Dlhodobá 
remisia je spojená s  vyššími hladinami 
ADA 10,1  (7,3– 26,6  µg/ ml)  [34]. Ungar 
et  al retrospektívnou analýzou dospeli 
k  záverom, že medián sérových hla-
dín IFX a ADA boli signifikantne vyššie 
u  pa cientov so slizničným vyhojením 
ako u  pa cientov s  aktívnou chorobou 
(endoskopicky objektivizované). Hladina 
IFX nad 5  µg/ ml a  ADA nad 7,2  µg/ ml 
s 85 % špecificitou bola spojená so sliz-
ničným vyhojením [35].

Imunogenicita u ADA je v porovnaní 
s IFX signifikantne nižšia. Tvorba protilá-
tok proti ADA je vyššia u pa cientov, ktorí 
mali pauzu v  liečbe. Senzitivita všet-
kých troch použitých metodík (ELISA, 
fluid-phase RIA, HMSA) v  detekcii lie-
čiva je porovnateľná, ale nie je možné 
priamo porovnávať hladiny liečiva 
medzi rôznymi metodikami. Monito-
rovanie konkrétneho pa cienta by malo 

korelácia s transmurálnym zápalom a ab-
sencia cut off  [20,21]. Pri UC elevované 
CRP a  fekálny kalprotektín predchádza 
relapsu ochorenia o  3– 6  mesiacov, čo 
umožňuje identifikovať pa cientov s rizi-
kom relapsu [22]. Pri hodnotení endosko-
pického relapsu UC sa osvedčilo použitie 
Mayo subskóre, kde relaps je definovaný 
ako endoskopický nález Mayo endosko-
pické subskóre 2– alebo 3. Pri hodnotení 
endoskopického relapsu pri CD identifi-
kácia hlbokých a extenzívnych ulcerácií 
je prediktorom rapídnej progresie sme-
rujúcej k potrebe chirurgickej interven-
cie. Ako hodnotiace kritérium je možné 
použiť SES index [17,23– 25].

Rádiodia gnostické zobrazovacie tech-
niky sú nevyhnutné ku kompletnej dia-
gnostike relapsu ochorenia. Meta-
analýza preukázala pozitívnu koreláciu 
v  dia gnostike murálneho i  extramurál-
neho zápalu hodnotenú ultrasonogra-
fía, MR, CT u pa cientov s IBD hlavne pri 
CD [26,27].

2. Terapeutické monitorovanie 
hladín anti-TNFα a protilátok 
proti anti-TNFα
Odporúčanie
2.1. Stanoviť hladinu anti-TNFα lie-
čiva je vhodné za účelom optimalizá-
cie bio logickej liečby a  to pri strate 
odpovede, pri pretrvávajúcich vyso-
kých hodnotách CRP, fekálneho kal-
protektínu resp. pri endoskopickom 
náleze zápalovej aktivity (EL2) .
2.2. Stanoviť hladinu anti-TNFα 
trough levelu (najnižšia možná hla-
dina dosiahnutá pred podaním ďalšej 
dávky) je vhodné realizovať i pri pre-
trvávaní remisie ochorenia v intervale 
á 6– 12 mesiacov (EL 5).
2.3. Stanoviť hladinu protilátok proti 
anti-TNFα je vhodné uskutočniť za 
účelom optimalizácie bio logickej 
liečby a  to pri nízkej hladine anti-
-TNFα a/ alebo v prípade postinfúznej 
reakcie (EL4).

Odôvodnenie
Dôležitosť stanovenia hladiny anti-TNF 
liečiva a protilátok proti anti-TNF v op-
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6.2. Ak sa rozhodne o  ukončení bio-
logickej liečby, je nutné identifikovať 
predpokladané rizikové faktory re-
lapsu, ako sú: vysoké dávky kortiko-
steroidov v čase stanovenia dia gnózy, 
potreba dávkovej eskalácie bio-
logickej liečby v  minulosti, zlyhanie 
alebo nemožnosť imunosupresívnej 
liečby, absencia hlbokej remisie (EL5).
6.3. Ukončenie bio logickej liečby je 
nutné vždy konzultovať s pa cientom 
a  brať do úvahy jeho preferencie 
(EL5).
6.4. Po ukončení bio logickej liečby 
sú nutné kontroly zápalových bio-
markerov ako prediktorov relapsu: 
CRP, fekálny kalprotektín v  3– 6  me-
sačnom intervale (EL2).

Odovodnenie
Ukončenie bio logickej liečby by malo 
byť dôkladne premyslené z dôvodu vy-
sokej, až 50% miery relapsu do 2 rokov 
od jej ukončenia [47].

Dôvodom pre ukončenie BT môže byť 
skutočnosť, že až 1/ 3 pa cientov po ukon-
čení anti-TNF liečby zostáva v  hlbokej 
remisii  [3]. Ak sa rozhodneme o  ukon-
čení BT, je nutné identifikovať predpo-
kladané rizikové faktory relapsu, ako sú: 
vysoké dávky kortikosteroidov v  čase 
stanovenia dia gnózy, potreba dávko-
vej eskalácie bio logickej liečby v minu-
losti, zlyhanie a  lebo nemožnosť imu-
nosupresívnej liečby, absencia hlbokej 
remisie [48– 50]. Literárne dáta indikujú, 
že dosiahnutie slizničného vyhojenia 
môže zmeniť prirodzený priebeh ocho-
renia. Endoskopické slizničné vyhojenie 
poskytuje superiórnu predikciu ďalšieho 
priebehu ochorenia v porovnaní s nein-
vazívnymi laboratórnymi vyšetreniami 
(CRP, fekálny kalprotektín).
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