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PROGRAM LÉKAŘŮ Kongresové centrum IKEM, 5. poschodí čtvrtek 13. prosince

08.00 Registrace, káva před zahájením programu foyer 5. poschodí

08.30 Zahájení + test Kongresový sál, 5. poschodí

09.00 Pelechova přednáška 

 Intervenční endoskopie v terapii IBD 
 M. Bortlík

09.45 Živé endoskopické přenosy 
 P. Drastich 
 Panel: Z. Šerclová, M. Lukáš, T. Douda, M. Konečný

 V čase 10.00 – 11.00 bude účastníkům k dispozici občerstvení s kávou 
  foyer Kongresového sálu v 5. poschodí.  

12.30 Oběd jídelna IKEM, 1. poschodí

13.30 Monitorování aktivity nemoci a odpovědi na léčbu 

 Panel: M. Lukáš, P. Drastich, M. Liberda, J. Örhalmi

 1.  Timing: před zahájením terapie, hodnocení efektu léčby 
M. Konečný 

 2.  Endoskopie 
T. Douda

 3.  Markery: (fekální kalprotektin/CRP a jiné) 
P. Mináriková 

 4.  Zobrazovací metody: (USG/CT/MR) 
D. Bartušek

 5.  IBD v posudkovém lékařství 
P. Matějková

15.00 Přestávka – občerstvení s kávou foyer 5. poschodí

15.30 Perianální Crohnova nemoc 

 T. Douda, M. Konečný, Z. Šerclová

 1.  Klinické projevy a diagnostické možnosti 
O. Sotona

 2.  Vyšetření anu a perianální oblasti 
J. Örhalmi

 3.  Možnosti medikamentózní léčby 
B. Pipek

 4.  Chirurgické techniky 
Z. Šerclová

17.00  Milá přednáška na závěr 
Psychopatologie slavných skladatelů 
Prof. C. Höschl

17.30 Zakončení prvního programového dne

Pátek 14. prosince
08.00 Registrace, káva před zahájením programu foyer 5. poschodí

09.00 Semináře

 V čase 10.00 – 11.00 bude účastníkům k dispozici občerstvení s kávou 
  foyer Kongresového sálu v 5. poschodí.  

 A:  Volba biologického preparátu 
(M. Lukáš, D. Ďuricová) Kongresový sál, 5. poschodí

 B:  MTX v léčbě IBD 
(V. Zbořil, L. Prokopová) Učebna č. 1., 3. poschodí

 C:  CREdIT 
(M. Bortlík, T. Douda) Seminární místnost Kliniky transplantační chirurgie, 2. poschodí

 D:  Vakcinace před biologickou léčbou 
(J. Stehlík, K. Mareš) Zasedací místnost ředitele IKEM, 5. poschodí

12.30 Závěrečný test Kongresový sál, 5. poschodí

12.30 Oběd – výdej obědových balíčků foyer 5. poschodí
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PROGRAM ZDRAVOTNÍCH SESTER
  UČEBNA Č. 2., 3. POSCHODÍ

Čtvrtek 13. prosince
12.45 Registrace, káva před zahájením programu foyer 3. poschodí

13.30 IBD obecně Učebna č. 2., 3. poschodí 
 J. Březina

 1.  Klinické projevy IBD 
L. Prokopová

 2.  Diagnostické metody 
J. Březina

 3.  Medikamentózní a biologická léčba 
T. Grega

15.00 Přestávka – občerstvení s kávou foyer 3. poschodí  

15.30  IBD v kazuistických obrazech 
M. Lukáš

 1.  Gravidita 
B. Pipek

 2.  Těžká infekce při imunosupresivní léčbě  
T. Vaňásek

 3.  Nežádoucí účinky azathioprinu 
M. Tomanová

 4.  Perianální nemoc 
M. Lukáš

17.00  Milá přednáška na závěr 
Psychopatologie slavných skladatelů 
Prof. C. Höschl  Kongresový sál, 5. poschodí

Pátek 14. prosince
08.00 Registrace, káva před zahájením programu foyer 3. poschodí

09.00 1.  Pacientská organizace, pacientské guidelines 
M. Pfeiferová, B. Pipek

 2.  Novinky v preskripci a administraci v léčbě IBD 
R. Golasíková

10.30 Přestávka – občerstvení s kávou foyer 3. poschodí

11.00  Léčba bolesti  
J. Fricová

11.45  Laparoskopická chirurgie u IBD 
M. Kobza 

12.30 Závěr

12.30 Oběd – výdej obědových balíčků foyer, 5. poschodí

Partneři IK IBD 2018:
Abbive, generální partner
Pfizer, hlavní partner
Sandoz, hlavní partner
BioVendor – Laboratorní medicína, partner
Egis Praha, partner
Janssen-Cilag, partner
medac, partner

Seznam vystavovatelů:
• AbbVie
• Accord Healthcare
• BioVendor – Laboratorní medicína
• Egis Praha
• Ewopharma
• FERRING Pharmaceuticals CZ
• Janssen-Cilag
• medac GmbH
• Pfizer
• Sandoz
• Takeda Pharmaceuticals Czech Republic
• Tillotts Pharma Czech
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www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Michal Konečný

Timing: před zahájením terapie, 
hodnocení efektu léčby
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Načasování terapie IBD

Harbord M et al.: Crohns Colitis 2017.
Zbořil V et al: Mladá fronta 2018.

2

Strategie step-up
-v současnosti závazný léčebný postup
-5-ASA ► GCS ► IMS ►BL
-maximálně 25% IBD pacientů dospěje k BL
Strategie top-down
- nejen BL, ale i časné nasazení GCS a IMS

-agresivní průběh nemoci vyžaduje rychlý nástup efektivní léčby
-snížení rizika trvalého morfologického strukturálního poškození 
trávicí trubice
Časná pooperační profylaxe
- snížení rizika a závažnosti recidiv

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Rychlost nástupu jednotlivých 
farmakoterapeutických modalit.

Dignas et al.: J Crohns Colitis 2010.

3

Druh terapie Minimální doba nástupu účinku

aminosalicyláty 1-2 měsíce

kortikosteroidy 1-3 dny parenterálně
1-2 týdny perorálně

azathioprin 2-3 měsíce

cyklosporin 1-2 dny parenterálně
1-2 týdny perorálně

methotrexát 3-4měsíce

IFX/ADA 1-2 týdny

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Akcelerovaná step – up strategie

Individuálním přístupem vytipovat rizikové pacienty
-nedosažení remise po relativně krátké době konvenční terapie
Rizikové faktory

-extenzivní choroba
-věk pod 20 let v době stanovení dg.
-perianální Crohnova nemoc
-orální lokalizace Crohnovy choroby
-kouření cigaret

Oussalah A et al.: Am J Gastroenterol 2010.

4
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Terapie relapsu

• Navození remise 
• Rychlý nástup účinku
- imunosupresiva bez efektu

                                   Terapeutická odpověď

Harbord M et al.: Crohns Colitis 2017.

5

CN UC
5-ASA 30-50%
GCS 50-90% 60-80%
CsA 60-70%
BL 60-80% 60-90%

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Terapie remise, profylaxe

• Prodloužení trvání remise na maximální dobu
- kortikosteroidy bez efektu

                         Terapeutická odpověď na profylaxi

Malchow H et al.: Gastroenterology 1984.

6

CN UC
5-ASA 10% 30-40%
AZA 50-60% 60-80%
MTX 30% ?
BL 30-50% 20-40%

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Terapie komplikací, UC

Toxické megakolon (10% pacientů CN), fulminantní kolitida
•Časový prostor 48-72 hodin
-potlačení zánětlivé aktivity
-dekomprese tračníku
-úprava vnitřního prostředí
-předejití  multiorgánovému selhání
•Léčebná odpověď:
- GCS 50%, CsA 70%, BL 60-85%

•Indikace chirurgické léčby - multiorgánové selhání, 
pneumoperitonemum, dilatace příčného tračníku nad 12 cm

Vasudevan et al.: World J Gastroenterol 2017.

7
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Terapie komplikací, CN

Perianální CN
•Léčebná odpověď:
- AZA 50-60%, MTX 30-40%, CsA 40%, BL 70-80%

•Chirurgická léčba v kombinaci s medikamentózní terapií
-zavedení setonu v kombinaci s ATB (metronidazol, 
ciprofloxacin)

-časný start léčby imunomodulátory u jednoduchých píštělí
-časný start BL (anti-TNF α, ustekinumab ?) v kombinaci s AZA 
u komplexních fistulací 

Šerclová et al.: Gastroenterologie a Hepatologie 2015.

8
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Terapie komplikací,     
extraintestinální projevy

• Manifestace mimostřevních projevů může IBD může 
předcházet, doprovázet, či nezáviset na aktivitě

• Postihuje až 40% IBD pacientů
• Terapie je velmi obtížná, zdlouhavá, spolupráce s odborníky 
(revmatolog)

• Intenzivní a včasná terapie u manifestací souvisejících s 
aktivitou nemoci

• Odpověď na léčbu nižší než u aktivní IBD
• Lokální terapie u distální UC, intenzivní 6 týdnů, pozvolné 
vysazování v rámci udržovací terapie

Harbord M et al.: J Crohns Colitis 2018.

9
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Léčba treat-to-target

• Cíle léčby nejsou totožné s indikacemi
• Definice terapeutických cílů individuálně pro každého 
IBD pacienta

• Léčba šitá na míru s ohledem na kvalitu života

Peyrin-Biroulet et al.: Am J Gastroenterol 2015.

10
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Terapeutické cíle-UC

• Subjektivní- normalizace funkce střev, vymizení průjmů 
a rektálního krvácení alespoň 3 měsíce v posledním roce

• Klinické- ústup projevů střevního zánětu
• Endoskopické- normalizace endoskopického nálezu 
(MAYO 0) minimálně 3 měsíce od začátku terapie

• Biomarkery- CRP, fekální kalprotektin

11

Peyrin-Biroulet et al.: Am J Gastroenterol 2015.
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Terapeutické cíle-CN

• Subjektivní- normalizace funkce střev alespoň 3 měsíce v 
posledním roce

• Klinické- absence bolestí břicha, ústup projevů zánětu
• Endoskopické- vymizení zánětlivých slizničních změn a 
ulcerací, slizniční hojení

• Zobrazovací metody- vymizení komplikací (sono, rtg, MRI)
• Biomarkery- CRP, fekální kalprotektin

Peyrin-Biroulet et al.: Am J Gastroenterol 2015.

12
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Faktory ovlivňující odpověď na terapii

• Správná volba léčby, preparátu, jeho formy
• Adekvátní timing terapie
• Konkomitantní léčba
• Délka trvání choroby, věk nemocného
• Kouření
• Adherence k terapii, non adherence až u 45% IBD 
pacientů

- nejlepší adherence k BL
- nejhorší adherence k lokální terapii a 5-ASA

Engel T et al.: United European Gastroenterol J 2017.

13
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Závěr

• Strategie step-up je v současnosti závazný 
léčebný postup

• Strategie top-down je výhodná v indikovaných 
případech u nejrizikovějších  nemocných

• Po stanovení diagnózy je vhodné neprodleně určit 
cíl léčby a tomu podřídit zahájení léčby

• Klíčová je adekvátní volba preparátu, jeho dávka 
a forma aplikace pro každého IBD pacienta

14
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Petra Mináriková

Intenzivní kurz IBD 13.-14.12.2018 IKEM
                          

Markery IBD
       FC/CRP a jiné ?

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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2

 
• Chronická zánětlivá onemocnění nejasné etiologie
• Příčina multifaktoriální
• Neadekvátní imunitní reakce u predisponovaného 

jedince 
• Vzestup incidence a  prevalence

   Idiopatické střevní záněty 
  CN, UC

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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• Symptomy jsou často subjektivní

• Objektivní hodnocení aktivity

• Snížit počet a  frekvenci 
     invazivních metod

Úskalí diagnostiky IBD

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Variabilní průběh nemoci

Solberg et al.Clin gastroenterol Hepatol 2007

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

5

• Symptomy
• Klinické vyšetření
• Endoskopie
• Zobrazovací metody

• Laboratorní vyšetření (biomarkery)

    Klinická praxe je kombinovaný přístup

kolo
nosk

opie

CRP

CTbolest

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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• Stanovení diagnózy

• Stanovení aktivity

• Odhad průběhu/chování

• Monitoring efektu léčby

• Predikce odpovědi na léčbu

 Kdy biomarkery použít ?

Hanauer SB ASGE Course 2016

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Stanovení diagnózy
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 Serologické markery

• C-reaktivní protein  (1930)
Nespecifický marker střevního zánětu
Levný, minimálně invazivní, rychle dostupný
Produkován hepatocyty , poločas 19 hod
Užití u klin. asymptomatických pacientů 
Dobrá korelace s endoskopickým nálezem  tračník x tenké střevo
Lepší korelace CN x UC

• Sedimentace
Pomalý vzestup
Limitace - věk, pohlaví, anemie,polycytemie, thalasemie, 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Serologické markery
 
• Leukocyty ↑
• Trombocyty ↑

•   Albumin ↓

• Ovlivňující faktory
trauma, stres, malignita, anemie, malabsorpce, malnutrice,  poruchy, renál. funkce 
,medikace (KS,AZA,6-MP)

• Β2 mikroglobulin, orosomukoid nemají uplatnění

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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• Protilátky
• ASCA (anti -Saccharomyces  cerevisiae)
• ↑ Crohnova nemoc
•  Specificita 95%
•  Senzitivita 50%
  
• pANCA (perinuclear anti-neutrofil cytoplasmic antibodies)
• ↑Ulcerózní kolitida
• Diferenciální Dg. CNxUC
     (pediatrie  70% senzitivita ,93% specificita)

• OmpC (E.coli outer-membrane porin C)
• Anti I2 (anti CD bacterial sequence)

 Serologické markery

Liverani E et al WJG 2016

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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      Fekální markery
• Fekální kalprotektin  (1980)
       snadno dostupný,
      uvolňuje se z neutrofilů, monocytů a mkrofágů migrujících do  trávicího traktu     během  zánětu
     odolný vůči degradaci střevními bateriemi, stálost při pokojové teplotě 3-7 dní
     diff.  Dg IBS  x IBD

    

•    Limitace
        Cut off ? 50-200 μg/g
          variabilita během dne, věk
          jiná onemocnění-divertikulitida, malignita, infekce, celiakie, mikroskopická kolitida, NSAID
       

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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      Fekální markery
• Fekální lactoferrin  (1996)
        signifikantně ↑ u aktivní nemoci CN i UC

     
•    S100A12 ( Calgranulin C)
  ↑ aktivní  UC (pediatrie) ↓ v remisi

      
•   Lipocalin-2 (neutrophil gelatinase-associated lipocalin NGAL)
        Nespecifický
       ovlivňující faktory: chron onemocnění ledvin, KV onem., sepse, CHOPN, malignity

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

13

 Monitoring aktivity nemoci
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 Serologické markery 

•   Sedimentace 
       dobrá korelace s endoskopickou  aktivitou nemoci
       závislost na lokalizaci 
       UC-postižení rekta, CN-postižení tenkého střeva

•  CRP
       lepší korelace s endoskopickou aktivitou  u CN x UC 
        Aktivita
        lehká 10-50 mg/l
        středně - těžká 50-80 mg/l
        těžká  > 80 mg/l

      ! 20-25% pacientů má normální CRP navzdory aktivní nemoci  (SNP CRP genu) a  zároveň     
      1/3 pacientů v remisi má abnormální CRP !

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Fekální markery

• Fekální kalprotektin
     dobrá korelace s endoskopickou
     aktivitou nemoci  UC x CN

• Závislost na lokalizaci 
     CN -  tračník x  ileum
     UC - korelace se MH 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Predikce průběhu nemoci
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 CRP, sedimentace a průběh nemoci

• CN
      Getaid  group                                       
      Prospektivní studie 71 pts CN remise
      CRP 20mg/l
      FW >15 mm/h
      8x vyšší riziko relapsu
      97% negativní prediktivní hodnota
       
•  UC
      CRP > 23mg/l  u pankolitidy  prediktorem  chirurgie
      8 stolic/den
      CRP > 45mg/l  87% predikce  kolektomie

Consigny Y et al. Inflamm Bowel Dis 2006
Shang S et al WJG  2015
Boirivant M et al J Clin Gastroenterol 1988
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 CRP a průběh nemoci

• CN
• ↑ CRP 
• ↑ počet hospitalizací
      chir. resekcí
      perianál. chirurgie
      Montreal B2, B3

Kyunghwan Oh et al 2017
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 Fekální kalprotektin a průběh nemoci

• Identifikace pacientů v riziku relapsu až 3 měsíce
     před klin. symptomy UC           
     Vyšší prediktivní hodnota u kolonické CN
     2x FC >300μg/g á 1 měs, specificita 100%     
                                               senzitivita 61.5%
                                                                 ( De Vos et al)

• 50 μg/g predikce 13x vyšší riziko relapsu u CN  
                                       ( Tibble et al)

• 150 μg/g predikce relapsu 
       senzitivita  87% CN, 89% UC
       specificita  43% CN, 82% UC             
                                                         (Costa et al)

         
• 250 μg/g predikce aktivity UC, senzitivita 71%, specificita 100%          (D’Haens et al)                                                                          
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 Monitoring léčby
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 CRP a odpověď na léčbu 

      
• IFX
• ACCENT I
• CRP <0.5 mg/l 14 w
    prediktor udržení  remise w 54

Reinisch et al
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• ADA
• normalizace CRP < 3mg/l w4,w12
    udržení klin. odpovědi /2 roky

 CRP a odpověď na léčbu
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 Fekální kalprotektin a odpověď na léčbu

• FC <100 μg/g  po indukci anti TNFα
   prediktor udržení remise 

• FC >139 μg/g po indukci anti TNFα
    prediktor aktivity nemoci

                   

Molander et al Inflam Bowel Dis 2012 
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• Studie STORI   CN
     Monitoring CRP a FC  v remisi 
     po   vysazení IFX 

• Časný prediktor relapsu
•  CRP > 5 mg/l 
•  FC > 300μg/g 

 CRP + FC  a odpověď na léčbu

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

26

 Hodnocení efektu chirurgické léčby
Predikce pooperační rekurence CN

  
• Až 80% pacientů podstoupí chirurgickou léčbu
• 70% z nich vyžaduje opakovaný chirurgický zákrok

• Rekurence
    Endoskopická - nové léze v anastomóze  po ICR až 80%/1 rok
    Klinická- 28-45% po 5 letech od operace
                                                
• Endoskopický nález v neoterminálním ileu 
    je nejsilnější prediktor klinické rekurence

• Rutgeert’s skóre i3 - i4 = endoskopická rekurence
    prediktivní pro klinickou rekurenci
                    

Regueiro M et al Inflamm Bow Dis 2011
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Predikce pooperační rekurence  po ICR
• CRP není dobrý prediktor POR
•  FC lepší korelace s Rutgeert’s skóre než CRP

(Yamamoto et al 2017)
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• ↑ FC 
• signifikantní prediktor 
   pouchitidy

• Cut off 56   μg/g 

                    

(Yamamoto et al)

 Hodnocení efektu chirurgické léčby  UC
Predikce pouchitidy po proktokolektomii
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• Studie CALM
• Těsné monitorování (TM)
• Klinické monitorování (CM)

• Primární cíl
      Podíl nemocných s dosaženým slizničním zhojením
      (CDEIS<4), nepřítomnost hlubokých vředů

• Vyšší počet MH dosažen v kohortě s TM x CM

 Nový koncept hodnocení léčby CN  „treat-to-target“ (T2T)

(Colombel et al 2017)
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 Změny v managementu pacientů s IBD

Jong Pil Im et al 2018
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 Závěr

(Podpořeno grantovým projektem MO 1012)

• Biomarkery jsou běžnou součástí klinické praxe 

• Uplatňují se v diagnostice, stanovení aktivity nemoci
     predikci průběhu nemoci,monitoringu efektu léčby

• Volba efektivní terapie je založena na komplexním
     přístupu a kombinaci klinických, laboratorních a 
     endoskopických prediktorů

• Individualizovaný přístup a těsná monitorace 
     zlepšuje  klinický průběh a prognózu
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 Děkuji za pozornost
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                             IBD
      Monitorování aktivity nemoci a odpovědi na léčbu: 

                Zobrazovací metody: (USG/CT/MR)                    
                                
                                                Bartušek D.      
                   
      Klinika radiologie a nukleární medicíny  FN Brno – Bohunice a       
                     Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 
                          
                           přednosta:  prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
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Zobrazovací metody u CD:

Ultrazvuk
Sono střev
CEUS

CT
CT enterografie

MR
MR enterografie 
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Ultrazvukové vyšetření střev:

• Výhody:
–  dobře tolerovaný,
–  bez radiační zátěže
–  rychlost
–  posouzení střeva a okolí – posouzení 

aktivity
–  dostupnost.    
–  intervenční výkony – drenáže abscesů                           

• Nevýhody:
– subjektivní metoda 
– habitus
– plynatost 
– topografie 

• Kontrastní UZ (CEUS) může pomoci 
v diagnostice aktivity.
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CT enterografie

• Výhody:
– možnost posouzení  celého střeva a okolí 

– aktivity
– rozsah postižení
– rychlé zobrazení minimalizuje artefakty z 

peristaltiky
– Intervenční výkony

• Nevýhody:
– Vyšetření závislé na střevní distenzi
– radiační zátěž
– Nutná aplikace k.l. k posouzení střevní 

stěny.
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MR enterografie

• Výhody:
– Bez radiační zátěže
– možnost posouzení  celého střeva– aktivity
– rozsah postižení
– Komplikace – píštěle, abscesy

• Nevýhody:
– vyšetření závislé na střevní distenzi
– délka vyšetření
– aplikace k.l. i.v.
– intervence

• CT a MRI  má stejnou diagnostickou přesnost 
pro zobrazování pacientů s IBD. CT je však lépe 
dostupné a méně časově náročné. 

• MaRIA: Magnetic resonance index of activity
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1. Tenké střevo jako komplex 

Charakter peristaltiky (nepravidelná, zvýrazněná, chybějící) 
Přítomnost intermitentních invaginací 
Přítomnost dilatace tenkých kliček (ev. detekce přechodné zony) 
Přítomnost hypersekrece 

2.    Střevní stěna 

Celková šíře stěny (za normálních do 3mm) 
Posouzení jednotlivých vrstev
Zachování stratifikace jednotlivých vrstev 
Posouzení vaskularizace  

Hodnotitelné  faktory  v rámci  radiologických 
metod u  CD
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3.    Relief  tenkého střeva 
Počet a rozložení řas na jednotlivých úsecích  
Tloušťka a délka a charakter řas
 
4.    Mezenteriální lymfatické uzliny 
Přítomnost zvětšených mezenteriálních uzlin, jejich 
distribuce 

5. Okolí 
 Prosáknutí a zesílení okolního tuku 
Přítomnost komplikací v okolí (píštěle, absces, 
zánětlivý pseudotumor) 
Okolní orgány – ledviny……….

Jednotlivé typy postižení (aktivní vs. klidové chronické) 
mají svůj charakteristický ultrazvukový obraz  
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                 Radiologické metody 
 DIAGNOSTIKA  a stanovení aktivity u CD  
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Normální nález 
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Aktivita zánětu 
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Aktivita postiženého segmentu: 
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Aktivita postiženého segmentu: 
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Ukázka typické křivky aktivity (PI 10dB, TTP 9s). 

VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI

Jakub Hustý 1,   Daniel Bartušek1, Vlastimil Válek1, Markéta Smělá1 Vladimír Zbořil2, Lucie Prokopová2
1 Radiologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Ces Radiol 2013;67(1): 39 -45 
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Chronická, klidová fáze  choroby: 
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Ukázka typické křivky klidového postižení bez aktivity (PI 1,8dB, TTP 16s). 

Malago R, et al. Contrast-enhanced ultrasonography  (CEUS) vs. MRI of the
small bowel in the evaluation of Crohn’s disease activity. Radiol Med 2012; 117(2):
268–281.
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Komplikace CD
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Komplikace CD
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Shrnutí:

            
Jasné nálezy  - aktivní – chronická fáze:  UZ, CT, MR

Nejasné nálezy aktivity, hodnocení odpovědi na léčbu – UZ, 
CEUS, MR

Aktivita - komplikace -  CT, MR, UZ
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                Petra Matějková
 

                                                      Kurz 13.-14.12.2018, IKEM Praha

Idiopatické střevní záněty
 v posudkovém lékařství 
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Posudkové lékařství

Čím se zabývá?
-posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti
-posuzování invalidity
-posuzování nepojistných dávek (příspěvek na péči, 
průkazy osob zdravotně postižených, příspěvky na 
mobilitu apod.)
-nástavbový obor po atestaci z některého oboru 
klinické medicíny

2
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Studie kvality života IBD pacientů
- zaměstnání (data ze studie z r. 2018 Ďuricová, 
Pfeiferová, Bortlík a spol., počet pacientů 1228 )

3

• Rizikové faktory ID: vyšší věk pacientů; Crohnova nemoc; aktuální 
aktivita IBD; vyšší četnost relapsů; zájem o novinky v léčbě IBD 

Pracující
     - plný úvazek
     - částečný úvazek

66%
  - 82%
  - 18%

Invalidní důchod 11%

Starobní důchod 9%

Nezaměstnaní 4%

Nepracující z jiného důvodu 9%
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Statistika posuzovaných – celkově
(data z odboru LPS MPSV)

4
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Statistika posuzovaných
-onemocnění trávicí soustavy

5
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Statistika invalidity CN, UC
- incidence IBD stoupá, počet žádostí klesá…

Počet pacientů s CN téměř 3x vyšší
Celkem 2420 pacientů/r. 2017 (cca 6 % IBD pac. posouzeno LPS)

6
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Invalidita-žádost

Jak žádat?
-písemně na OSSZ, ta si již sama zajistí vyzváním OL 
podklady, OL by měl učinit prohlídku
Co je důležité?
- odborná zpráva z gastroenterologie, měla by být podrobná, 
tj. gastroenterolog by měl vědět, že ji píše pro posouzení !!
Posudkový lékař si většinou posuzovaného pozve k jednání 
Pozor: invalidita (posuzuje lékař, posudek) vs. invalidní 
důchod (rozhodnutí, dávkové odd. dle příjmů a 
odpracovaných let, resp. je zákonem dána potřebná doba 
sociálního pojištění)

7
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Invalidita-kdy je uznána

8

-pokud pokles pracovní schopnosti je 35 % a více 
oproti zdravé populaci z důvodu DNZS (určuje 
posudkový lékař dle vyhlášky)

•I.stupně 35% - 49%
•II.stupně 50% - 69%
•III.stupně nad 70%
+ možnost navýšení o 10% na další onemocnění
   anebo profesi

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Hodnocení IBD  
ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kapitola XI, oddíl C, 
položka 4

9
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Pro posudkovou medicínu je důležitý funkční důsledek 
(nikoliv diagnóza), zásadně se přihlíží se k profesi 
posuzovaného, která může rozhodnout hraniční situace

10
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Hodnocení IBD  
ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kapitola XI, oddíl C, 
položka 7

11

Položka Druh zdravotního postižení %

7 Perianální píštěle
7a s občasnou sekrecí 10
7b silně secernující, místní projevy chronického zánětu 40-50
7c trvale silně secernující, celkové projevy chronického zánětu, s podstatným vlivem na celkový stav 

a výkonnost
60-70

8 Inkontinence stolice 70
10 Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu těla (nenádorové etiologie), podle funkce 35-45
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Invalidita-rozhodnutí

Když posuzovaný nesouhlasí…
s vydaným rozhodnutím, podá ve lhůtě námitku, pokud 
nesouhlasí ani s námitkovým rozhodnutím, podává žalobu k 
soudu (např. lékař nebral v potaz komplikaci, je k dispozici nová 
zdravotní dok. apod.) 
pozor: může být změna rozhodnutí + / - 
Kdy invalidita končí?
-většinu omezená platnost posudku, OSSZ sama vyzve 
k tzv. KLP (kontrolní lékařská prohlídka), anebo pacient si 
zažádá o změnu stupně při zhoršení stavu (či zlepšení ☺...)

12
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Statistika invalidity- CN
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Statistika invalidity - UC

14
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Závěr

15

•IBD ovlivňují kvalitu života, způsobují mj. i obtíže 
profesionální 

•vzrůstá incidence IBD, přesto počet žádostí řešených 
posudkovými lékaři klesá

•posudková kritéria nejsou ideálně nastavená, jednotné 
hodnocení CN a UC, problém korelace lab. markerů, 
nálezů z vyšetřeních a klinického stavu

•podrobná zpráva od gastroenterologa nezbytná
•malý podíl nemocných se střevními záněty u celkového 
počtu invalidit v ČR

•vysoká úspěšnost žadatelů s IBD (80-90%)

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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PROGRAM ZDRAVOTNÍCH SESTER 

Interní gastroenterologická klinika
Přednosta As. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

Klinické projevy IBD 
Poredská, Prokopová, Zbořil, Kučerová, Dujsíková 
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Stanovení dg. IBD

• Neexistuje jeden diagnostický parametr
• Stanovení dg. na základě kombinace:

Klinické projevy
Biochemie
Stolice
Endoskopie
Histologie
Zobrazovací metody

ECCO Statement 1.1., Diagnostics GL, 2018
Zbořil, Idiopatické střevní záněty, 2018

.

Objektivní 
vyšetření

Anamnéza

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení u CD

ECCO Statement 1.1., Diagnostics GL, 2018
Zbořil, Idiopatické střevní záněty, 2018
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení
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Bolesti břicha 
• Pečlivá anamnéza
– Lokalizace
– Vznik
– Charakter
– Vyzařování
– Doprovázející symptomy
– Délka trvání
– Úlevová poloha
– Skore (1-10)

ECCO, Corhn´s disease Consensus Update, 2016
ECCO, Ulcerative colitis Consensus Update, 2017
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení
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Úbytek na váze
• Nutriční screening 
– Energetický příjem [kcal/den]
– Zastoupení bílkovin : sacharidů : tuků 
– BMI [kg/m²]

→ malnutrice?
ECCO, Crohn´s disease Consensus Update, 2016
ECCO, Ulcerative colitis Consensus Update, 2017
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení
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Průjem

• Definice 
–  stolice s vyšším obsahem vody
–  stolice s větším objemem (více než 200g/den) 
–  stolice s frekvencí 3 a více za den 

• Akutní x chronický
• Široká dif. dg.
– infekční, léky indukované, potravinové alergie,   

malabsorpce, chirurgické diagnózy, intoxikace…

Ehrmann, Diferenciální diagnostika průjmu a možnosti léčby, 2011
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení
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Oční
• 4-12% pacientů s IBD
• Příznaky 

– bolest očí, fotofobie, rozmazané vidění
• Episkleritida

• Uveitida

ECCO, Consensus on extraintestinal manifestation, 2015
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Kloubní (spondylartritidy SpA)
Axiální 
– Sakroileitida – 20-50% pacientů s IBD

Periferní
– 5 – 20% pacientů s IBD, nejčastěji typ I
– I. Typu – pauciartikulární (< 5 kloubů), velké 

klouby, asociované s aktivitou IBD
– II. Typu – polyartikulární (> 5 kloubů), nezávislá na 

aktivitě IBD

ECCO Statement 2A-2D, Extraintestinal manifestation, 2015
Brakenhoff L, IBD and arthropathies, 2011
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Kožní
• Erythema nodosum (4% pacientů s IBD)

• Pyoderma gangrenosum(2% pacientů s IBD)

• Sweetův syndrom

• Nežádoucí účinky terapie (zejména anti-TNF)

ECCO, Consensus on extraintestinal manifestation, 2015

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Postižení jater
• PSC

– 4% pacientů s IBD
– Příznaky
      únava, svědění, teploty, zimnice, noční pocení,
      bolest pravého hypochondria

ECCO, Consensus on extraintestinal manifestation, 2015
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Metabolické kostní onemocnění
• Osteoporóza

– 5-37% pacientů s IBD
– denzitometrie – T-skore < −2.5

ECCO, Consensus on extraintestinal manifestation, 2015
www.capitolrad.com/bone-densitometry.html
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Klinické projevy IBD

• Bolesti břicha
• Úbytek na váze
• Průjem, krev ve stolici
• Teplota, pocení
• Únava
• Nechuť k jídlu
• Mimostřevní projevy
• Perianální postižení u CD
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Perianální postižení u CD

• Abscesy
• Píštěle
– simplexní
– komplexní

ECCO, Crohn´s disease Consensus Update, 2016
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Anatomická orientace a 
Goodsallovo pravidlo

ECCO, Crohn´s disease Consensus Update, 2016
www.wikiskripta.eu/w/Goodsallovo_pravidlo
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Take home message

• Neexistuje jediný dg. parametr IBD
• Klinické projevy IBD mohou být různorodé
• Při primodg. IBD může být prvním klinickým 

projevem i např. mimostřevní projev, 
perianální postižení při CD…
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Děkuji za pozornost.
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Tomáš Vaňásek 

čtvrtek 13.12. 2018 - sestry

15:30 IBD v kazuistických obrazech   

Těžká infekce při imunosupresivní léčbě

anti TNF α
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Kazuistika
• Muž  narozen 1957

2

• M Crohn

• Počátek od r 1989

•

• Podle Montrealské klasifikace: A2,B2, L3

•
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Kazuistika

• Stav po resekci ilea 1989 (celkem resekce 150 cm tenkého střeva)

• reresekci anastomózy 1997

léčba odpovídá tehdejším pravidlům : kortikoidy, sulfasalazin … mesalazin

• relativní remise do roku 2005 kdy obstrukční symptomy ,  odezněly s konzervativní léčbou

- nasazen azatioprin

- Hmotnost 90 kg , pro leukopenii však dávka redukována na 50 mg denně

- Při dalších pokusech o navýšení anemie a dyspepsie

- Opakovaně výsevy herpes simplex s výrazným klinickým nálezem

- K medikaci Herpesin 400 mg – a 4 hodiny s noční pauzou do ústupu nálezu
-

-
- 

•

•

• Průběh M. Crohn

3
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Kazuistika

• Vánoce 2015 – subileozní stav

– Tekutá strava, pobyt doma

– CRP  v normě, jinak laboratorní

soubor bez pozoruhodností krom

mírné anemie ) Hb 125 g/l) 

–

• M Crohn

4
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Kazuistika 

Enteroskopie

Průkaz ulcerací

Dilatace stenos tenkého střeva

Do léčby kotikosteroidy

 

–

•

–

• M Crohn

5
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Kazuistika 

•

• M Crohn

6
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Kazuistika 

7/2016

Zahájena léčba infliximabem

Naplánována kontrolní enteroskopie

•

•

• M Crohn

7 
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Kazuistika

• 2/2017

Po stránce střevních problémů dobře, laboratoř : normální, jen mírný vzestup CRP  (9 mg/l), 

KO: leukocyty i diferenciální rozpočet v normě 

Léčba Imasup 50 mg denně, Remsima  400 mg a 8 týdnů ( hladina cca 5 ug/l)

Herpetické infekce zvládá bez systémových komplikací a většího lokálního nálezu

Pozoruje náhle: 

Zduření v oblasti levého prsního svalu. Sportuje, chirurgem  uzavřeno jako hematom, proveden UZ,

doporučen lokálně Voltaren gel a studené obklady 

Referuje potíže  při kontrole k podání  Remsima 

•

• M Crohn

•

8
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Kazuistika

• Následně biopsie cílena na mammologii: ???, PMN 

• M Crohn

•

9
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Kazuistika

• Diferenciální diagnostika:

•  infekce ? Tumor ?

– Chybí známky zánětu  laboratorně, nejsou teploty, zimnice, není výraznější bolestivost…!

– Biopsie nepřínosná, UZ, CT nediagnostické

–

– Indikace resekce svalu

 hojení pomalejší, sekrece z drenu, kultivačně zlatý stafylokok

histologicky granulomy, infiltrace PMN

•

–

•

•

•

• M Crohn 

10
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M Crohn

•

•

•

• Histologický nález laskavostí prim MUDr. Mária Hácové, Nemocnice Pardubice 

•

• Kazuistika resekát : fasciitida, přehled

11
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Kazuistika

• Granulom

• Histologický nález laskavostí prim MUDr. Mária Hácové, Nemocnice Pardubice 

•

• M Crohn

12
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M Crohn kazuistika: Závěr

další pooperační průběh po zajištění ATB bez komplikací

Nejsou poruchy hybnosti, infekce se neopakovaly

Léčba:

Přechod na Budesonid, Imasup ponechán v redukované dávce

Recidivují bolesti s naznačenou poruchou pasáže 11/2017

1/2018 opět balonová dilatace postižení jejuna 

Zahájeno podávání Entyvio – selektivní přípravek biologické léčby s unikátním bezpečnostním profilem

Nemocný bez subjektivních  potíží a laboratorních známek zánětu

… 10/2018 operace pro chronický chalasion… po exkochleaci s lokálním podáním ATB dále bez problémů

13
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MUDr.Marie Tomanová
13.12.2018 INTENZIVNÍ KURZ  IBD  PRAHA

Nežádoucí  účinky azathioprinu
Intenzivní kurz IBD 

prezentace pro IBD sestry
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AZATHIOPRIN

● Azathioprin AZA patří do skupiny imunosupresiv IS 
● Blokuje proliferaci lymfocytů, potlačuje buněčnou imunitu
● Vedle ISZ  využívá se v terapii i jiných autoimunitních 

onemocnění / revmatoidní  artritída, lupus,  chron.hepatitída
● V  medicíně se používá od r. 1962, primárně v  

transplantologii – léčba rejekcí
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VÝHODY A NEVÝHODY  AZA U IBD

● VÝHODY:

● Dlouhodobě účinný v udržení 
remise CN i UC

● Ztráta odpovídavosti jen 5%     
X   u infliximabu  až 15% za rok

● Dostupnost, nízká cena
● Lze podávat i v graviditě

● NEVÝHODY:

● Pomalý nástup účinku. Při stand. 
Dávce  2-2,5mg/kg  je  klinická 
odpověď za 3-6 měsíce

● Není účinný v akutní fázi nemoci
● Léčebná odpověď se může u 

jednotlivých pacientů výrazně 
lišit.  

● Důvodem jsou genetické varianty 
enzymu TPMT = klíčový enzym v 
kaskádě štěpení azathioprinu na 
metabolity 
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TPMT   thiopurin-S-methyltransferáza

Na aktivitě enzymu záleží jak bude 
u pacientka léčba efektivní a zda 
budou  nežádoucí účinky 

    AKTIVITA TPMT:
89% populace – normální 
11% populace   -    snížená 
0,3% populace -   minimální až 0

Stanovení mutací genu TPMT je 
dnes dostupné 
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NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AZATHIOPRINU

Který nežádoucí účinek nepatří mezi vedlejší efekty 
terapie azathioprinem ?

a/ virové infekce
b/ myelotoxicita /útlum kostní dřeně/
c/  nefrotoxicita
d/ pankreatitída
e/  hepatopatie

                            vědomostní test pro lékaře z předchozího kurzu IBD 
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NEŽÁDOUCÍ  ÚČINKY AZATHIOPRINU

1/ ALERGICKÉ : /nezávislé na dávce/   kožní-rash

2/ HYPERSENZITIVITA-INTOLERANCE :
           nausea, zvracení, bolesti břicha
           únava, myalgie, artralgie, zvýšená teplota, „FLU-LIKE“

3/ TOXICKÉ :  myelotoxicita,  hepatotoxicita ,    pankreatitída

4/ INFEKČNÍ:  zejména virové infekce, CMV, HSV, EBV 
 
5/ MYELOPROLIFERACE:  lymfomy   
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INTOLERANCE – thiopurinová hypersenzitivita

● Až 10%  pacientů musí vysadit 
azathioprin již v prvních dnech až 
týdnech po zahájení pro intoleranci: 
nevolnost, hlavy, bolesti svalů a 
kloubů, „chřipkové příznaky“

● 50-70% těchto pacientů reagují 
dobře na převedení z AZA na 6-MP 
merkaptopurin /PURINETOL/

● Doporučené dávky 
AZATHIOPRIN 2,0-2,5mg/kg
PURINETOL      1,0-1,5mg/kg
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KAZUISTIKA 1 

2016 1.2. 15.2. 1.4. 22.4. 23.5.
LEU 5,01 3,42 2,48 3,54 6,40

Hb 111 94 77 93 122

MCV 95,6 95,9 104,9 116,3 110,9

Trom 204 166 165 203 142

Diana K. 25let, studující, nekuřačka

2015/5     dg  ulcerozní kolitída, levostranný tvar, posléze totální
2015/7     vysoká zánět. aktivita, neodpovídající na kortikoidy - REMSIMA 
2015/10   časný relaps  1m.po indukci  /nástup do školy/- intenzifikace BL
12.10.2015  do medikace AZA v obvyklém vzestup.schematu 50mg…100mg
29.10.2015  únava, slabost,anemie.  Dávka redukována, ale trvá nausea
30.12.2015  nasazen MERKAPTOPURIN 50mg , nausea  odezněla
2016/2         anemie, leukopenie. Upraveny po redukci dávky 25mg/obden
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HEMATOTOXICITA -MYELOTOXICITA

● Častý nežádoucí účinek azathioprinu,  výskyt 3-10%
● Nejčastěji v prvních 8 týdnech po zahájení, ale i mnohem později
● Závisí na dávce podávaného AZA  / obvyklé dávky jsou 100-200mg/
● Nejčastěji jde o leukopenii,  dále o  trombocytopenii a anemii  , mohou být 

postiženy všechny řady krvetvorby  /pancytopenie/
● Obvykle je pacient asymptomatický, ale mohou se objevit závažné febrilie a  

infekční komplikace

JAK POSTUPOVAT?
      Okamžitě vysadit  AZA!       /při  LEU < 3,10    TROMB  < 100/
Po  úpravě KO lze podat , ale v redukované dávce
     K tvorbě optimálního dávkovacího schematu může pomoci stanovení genotypu 

TPMT:  u heterozygotů /mutace l alely/ redukce AZA na 50%
                                     u homozygotů /mutace 2 alel/  redukce AZA na 10% 
                                                                                              nebo EX!!
      Zkušenosti z centra ve FN Bohunice: cyklicky, např. po 4t se na několik dnů 
                        AZA vysadí =  „LÉKOVÉ PRÁZDNINY“                               
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KAZUISTIKA 2

2013 10.6. 22.7. 28.7. 2.8. 23.9.
LEU 4.7 1.7 1.3 3.2 4.2

HB 148 78 68 81 138

TROM 176 73 22 118 127

David P.  27let 

Ulcerozní kolitída od r.2010, opakovaně relabující, od r.2016 na BL
Azathioprin  od r.2010 v dávce dle hmotnosti 150mg/den
22.7.2013 odeslán k hospitalizaci PL pro febrilie a vysoké márkry zánětu
Dg: FEBRILNÍ NEUTROPENIE.  V  KO těžká pancytopenie.
Stav si vyžádal izolaci na boxu JIP, transfuze, faktor stimlující granulocyty, 
antibiotika, antimykotika, acyclovir.  Pozvolná restituce dřeňového útlumu
Pacient přiznal, že si sám zvýšil dávku Imuranu ze 150mg na 300mg.
Genet.vyšetřením prokázána heterozygotní mutace G460A  A719C
Dávka AZA redukována na 75mg/den  
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HEPATOTOXICITA

Toxická hepatitída není častým NÚ,  obvykle reversibilní, ale při dlouhé 
expozici AZA může dojít i k jaternímu selhání

Může se objevit až po delší době užívání AZA
Proto nutno pravidelně sledovat : JT  á  3m,      sono, elastografie

Za hepatotoxicitu je zodpovědný jeden z metabolitů AZA:                            
6-MMP /methylmerkaptopurin/ , ten lze vyšetřit

Hladina 6MMP />5700 pmol/8x10/8 v ery           
                              zvyšuje riziko toxicity a snižuje efekt léčby

V této situaci lze přidáním 100mg alopurinolu /MILURIT/ 
přesměrovat metabolismus z toxického metabolitu  6MMP na  efektivní 
metabolit 6TG. Současně nutno redukovat dávku AZA  na 25-33%
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KAZUISTIKA 3

2018 12.1. 21.1. 25.1. 22.2.
BILI 12.8 10.1 5.6 8,5

ALT 0.7 1.52 2.33 0,73

GGT 1.26 5.63 4.86 0.90

ALP 1.82 4.55 4.14 1.65

Jan D. 29let, kuřák
Gastrointestinální potíže již od r.2013, bolesti,průjmy,váhový úbytek 15kg
28.12.2017 na základě koloskopie a CT enterografie  stanovena dg Crohnovy choroby 
/vředovité léze postihující  10cm termin.ilea/
28.12.2017 zahájena terapie KS + IMURANEM   50 ..100..150..200mg
4týdny po zahájení AZA – vzestup jaterních testů, po vysazení rychlá normalizace

Vyšetřen genotyp TPMT /bez mutace/ i metabolit 6MMP /1605/ -negat
5.4.2018   znovu nasazen AZA v reduk. dávce 50mg – myalgie, zvracení. AZA EX 
30.8.2018  nasazen metotrexate METOJECT 25mg s.c.  Toleruje, sledujeme JT
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AZATHIOPRIN A MALIGNITY

1/ Zvýšené riziko lymfomů, stoupá s věkem. 
     U mladých mužů <30let riziko lymfomu po inf.mononukleoze , pokud dosud 

nemají protilátky proti EBV,  jsou seronegativní. Nepodávat AZA!
     Nejobávanější je hepatosplenický T lymfom /  u kombinace AZA+IFX/

2/ Zvýšené riziko nemelanomových karcinomů
     kůže /bazaliomy,spinaliomy/
     riziko přetrvává i po vysazení AZA
     prevence: ochranné krémy s faktorem 50+ UVA/UVB
 

3/ zvýš.riziko Ca děložního čípku  
     Kuřačky.  Klíčovou roli má infekce papilomavirem HPV.
     Prevence: vakcinace před zahájením sex.života a l x ročně screening
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Azathioprin – take home message

Kdy nasadit?    U steroid dependentní IBD,   combo IFX+AZA
Kdy ne?              Mutace TPMT-homozygot   pro riziko myelosuprese
                                EBV seronegativní mladí muži pro riziko lymfomu 
Kdy vysadit časně?  Nedosažení remise bez KS    
                                 / a terapeutick hladina metabolitu 6-TGN >230/
Kdy zvýšit dávku?    Nedosažení remise a nízká koncentrace 6 TGN
Kdy snížit dávku?     Při remisi a vysoké koncentraci 6-TGN>555
Kdy přidat Milurit?  Při intoleranci, absenci remise, hepatotoxicitě,
                                           nízké koncentraci 6-TGN a vysoké konc. 6MMP
Kdy možno ukončit? Ustálená remise > 5 let,  věk >50let  
Co sledovat při terapii AZA?  KO + JT á 3m
                                                    lx ročně dermatologické vyš.
                                                    1x ročně gynekologické prohlídka u žen
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Děkuji za ozorns

Děkuji za pozornost
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prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry, 13. – 14. 12.2018

Anální a perianální postižení u 
Crohnovy nemoci

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Anální a perianální postižení u Crohnovy 
nemoci

Abscesy
Píštěle

Fisury a trhliny
Řitní výrůstky (Skin tags)

Anální vředy

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Perianální postižení u Crohnovy nemoci
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Klasifikace perianálních píštělí podle 
Parkse 

Gecse K et al: Gut 2014;63:1381-1393

MR pánevního dna

EUS

Vyšetření v celkové anestesii
a drenáž (ne-elastická ligatura
- Vyřešení perianální sepse
- Konverze komplikovaných
      větvených traktů na jeden
      kanál
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Ne-elastická (neprořezávající)  ligatura
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Efektivita medikamentózní terapie

Kotze PG: Gut 2018; doi:10.1136/gutjnl-2017-314918
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Efektivita biologické léčby

Kotze PG: Gut 2018; doi:10.1136/gutjnl-2017-314918
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V léčbě peri-análních píštělí je nutné dosáhnout vyšší 
hladiny  
biologika (IFX>10μg/ml resp. ADA >12μg/ml)

Strick A: ECCO 2018
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Endoskopická léčba

      Shen B: Interventional IBD  2018
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Doporučený postup u perianálních píštělí
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XVII. INTENZIVNÍ KURZ 
IBD PRO LÉKAŘE A 

ZDRAVOTNÍ SESTRY
13.-14. 12. 2018 PRAHA

MUDr. Barbora Pipek
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s.

Ostrava
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor
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Pacientské doporučené 
postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

▶ ECCO-European Crohn's and 
Colitis Organization

▶ EFCCA - European 
Federation of Crohn’s and 
Ulcerative Colitis 
Associations 
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SVATOVÁCLAVSKÁ IBD KONFERENCE

https://www.ecco-ibd.eu/

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

https://www.ecco-ibd.eu/publi
cations/ecco-efcca-patient-gui
delines.html
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Pacientské doporučené 
postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor
▶ Kvalitně přeložené do češtiny, 

poměrně obsáhlé

▶ Zvlášť pro ulcerozní kolitidu a zvlášť 
pro Crohnovou chorobu

▶ Jsou rozděleny na kapitoly (které se 
věnují příznakům, klinickým 
projevům, diagnostice, léčbě, 
biologické léčbě, nežádoucím 
účinkům, mimostřevním projevům…) 

▶ Každá kapitola ma tzv. statement 
„zvýrazněno to nejdůležitější“

▶ Je pochopitelná pro nelékaře, v 
závěru slovník latinských či 
medicinských výrazů

Statement
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Pacientské 
doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – 
rozbor

Slovník pojmů, vysvětlivky
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Úvod: 
O jaké onemocnění se 

jedná

Crohnova choroba a ulcerózní 
kolitida patří do skupiny 
chronických zánětlivých 

onemocnění střeva, 
(Inflammatory Bowel 

Diseases, IBD). 
IBD jsou imunitně 

zprostředkovaná onemocnění, 
rozvinou se u paceintů s 

genetickou predispozicí, dosud 
neidentifikovaný vliv faktorů 

životního prostředí.  
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Příznaky:
Jak se nemoc 

projevu, jaké má 
pacient obtíže…

Různorodé, často se bolesti 
břicha, hubnutí a průjem 

trvající déle než čtyři 
týdny. 

Mladí pacienti!
 Mezi časté příznaky též 
patří pocity všeobecného 
nepohodlí, únava, ztráta 

chuti k jídlu nebo horečka.
U UC tenesmy a krvácení z 

konečníku
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Diagnostika:
jaké vyšetření je 
potřeba udělat ke 
zjištění diagnozy

Neexistuje 
jediný test pro 

specifickou 
diagnostiku 

CD. Diagnóza 
je stanovena 
na základě 

kombinace…

Anamnéza, 
fyzikální 

vyšetření, klinické 
příznaky, 

laboratorní 
vyšetření, 

endoskopie, 
zobrazovací 

vyšetření (MR, 
USG, CT), 

histologie…
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Lze predikovat 
průběh nemoci? 

Lze zjistit při stanovení 
IBD, jestli průběh bude 

klidný nebo 
komplikovaný?

Klinické studie ukazují, že některé 
faktory předpovídají vážnější 

průběh:
-perianální léze

- onemocnění koncové části tenkého 
střeva a začátku tlustého střeva,  
- nízký věk při stanovení diagnózy 

a/nebo 
 - potřeba léčby kortikoidy při 

prvním vzplanutí choroby. 
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Jak sledujeme 
aktivitu zánětu a 
průběh/úspěšnost 

léčby?

CRP a markery přítomné ve stolici 
(například fekální kalprotektin 

nebo laktoferin) mohou být 
používány jako vodítka pro terapii. 
–vhodná i pro sledování choroby v 
krátkodobém horizontu a mohou 
předpovídat relaps onemocnění. 

Koloskopie!
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Léčba Crohnovy 
choroby:

-středně aktivní 
zánětlivé postižení

Středně aktivní CD (terminální 
ileitida) - budesonid nebo 
systémovými kortikoidy 

U další skupiny pacientů je vhodné 
znovunasazení steroidů (při relapsu) 

společně s imunosupresivy. 
Léčba biologickou léčbou je 

vyhrazena pro pacienty, kteří v 
minulosti nezareagovali na steroidy 

nebo je netolerovali. 
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Léčba Crohnovy 
choroby:

-s vysokou aktivitou 
onemocnění

První volbou v léčbě vysoce aktivní CD 
jsou systémově podávané 

kortikosteroidy. 
Dlouhodobá prevence relapsu: 

imunosupresiva. 
Biologická léčba je vhodná pro 
pacienty v relapsu onemocnění, 

selhání dosavadní imunosupresivní 
terapie. 

U pacientů, kteří na konvenční léčbu 
nereaguji, zvažujeme chirurgickou 

léčbu. 
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Léčba 
Crohnovy 
choroby s 

perianálním 
postižením

MRI pánve jako 
diagnostika, vhodné i 
vyšetření chirurgem v 

CA. 
Je nutné vyloučit 

absces.
Koloskopie.

Absces-drénujeme
.

Nekomplikovaná 
nízké anální 

píštěle - 
fistulotomie. 
Komplikované 
píštělě vhodné 

zavést seton drén
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Mírná nebo střední forma - čípky s obsahem 1 g 5-ASA (mesalazin) 
podávanými jednou denně nebo ve formě pěnového nálevu. 

Kombinace lokálního podávání 5-ASA s perorálním užíváním 5-ASA nebo s 
lokální aplikací steroidů je v léčbě onemocnění účinnější, než samostatné 

podání některé z těchto forem. 
Rezistentní formy proktitidy (tj. tam, kde výše uvedená léčba nemá efekt) 

vyžadují léčbu imunosupresivy a/nebo anti-TNF.

Léčba ulcerozní kolitidy:
 PROKTITIDA
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Léčba ulcerozní 
kolitidy:

 LEVOSTRANNÁ 
KOLITIDA

Nálevy s 1 g mesalazinu denně v kombinaci 
s perorálním podáním více než 2,4 g 

mesalazinu denně. Kombinovaná léčba 
perorální a lokální léčby 5-ASA je účinnější 

Systémové kortikosteroidy lze použít v 
případě, že je léčba 5-ASA neúčinná. 

Je-li onemocnění závažné, pak by měl být 
pacient přijat do nemocnice k zahájení 

intenzivní léčby. 
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Léčba ulcerozní 
kolitidy:

 EXTENZIVNÍ KOLITIDA

Léčba středně aktivní extenzivní 
kolitidy je zahajována perorálním 

podáním více než 2,4 g 5-ASA 
denně, v kombinaci s lokální 

aplikací 5-ASA
Systémové kortikosteroidy se 

podávají, pokud pacient nereaguje 
na 5-ASA. Těžká forma extenzivní 
kolitidy je důvodem k hospitalizaci 

a zahájení intenzivní léčby.
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Kriteria 
těžké 

kolitidy

Více než 6 krvavých 
průjmů za den a příznaky 
systémového zánětu (tj. 

tepová frekvence více než 
90 za minutu, horečka 

více než 37,8oC, hladina 
hemoglobinu nižší než 105 
g/l, hladina CRP vyšší než 
30 mg/l)…do nemocnice 

k intenzivní léčbě. 

Léčba: intravenózními 
steroidy (cyklosporin nebo 

infliximab)

O pacienta by měl společně 
pečovat tým 

gastroenterologů a 
kolorektálních chirurgů. 

Nutno zvážit 
chirurgický zákrok 

v případě 
neúčinnosti 

intenzivní léčby. 
Pokud nedojde ke 

zlepšení stavu 
během dalších 4–7 

dnů, jako 
záchranná terapie 

se doporučuje 
kolektomie. 
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rozbor

Udržovací léčba 
v době remise:

-v klidovém 
stavu 

onemocnění

Pokud dosáhneme remise 
(po léčbě kortikoidy), 

zvažuje se následná léčba 
s thiopuriny nebo 
methotrexátem.

 Výjimečně někteří 
pacienti udrží remisi bez 

jakékoli léčby. 

Steroidy by neměly 
být používány k 
udržení remise, 

protože v 
tolerovatelných 

dávkách nemají tuto 
účinnost a zároveň 
mají četné vedlejší 

účinky. Existují 
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Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Chirurgická léčba u 
Crohnovy choroby:

Metoda volby u CD lokalizované 
na konci tenkého střeva a 
začátku střeva tlustého s 

obstrukčními příznaky, ale bez 
významných známek aktivního 

zánětu. 
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pro lékaře a zdravotní  sestr y

Pacientské doporučené postupy 
ECCO/EFCCA – rozbor

Chirurgická léčba u ulcerozní kolitidy:

Operace se provádí v centrech- často ve dvou až třech fázích (tj. 
nejdříve je provedena kolektomie a ileostomie). Odstranění chorobou 
postiženého tlustého střeva umožňuje zlepšit celkový stav pacienta, 
včetně stavu jeho výživy. Dalším krokem může být např: 
-vytvoření pouche s ileoanální anastomozou (IPAA) nebo ponechání 
trvalé ileostomie. Preferujeme laparoskopický výkon-lepší hojení.
-ženy ve fertilním věku by měly zvažovat ileorektální anastomozu (při 
IPAA je snížená plodnost)
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Mimostřevní 
projevy:
-KLOUBNÍ 
OBTÍŽE

Periferní artritida:
Typ 1 postihuje velké 
klouby (např. kolena, 

lokty a ramena), 
projevuje se současně 
se zánětem ve střevě 
a vyskytuje se u 4–17 

% pacientů s CD. 

Typ 2 postihuje malé 
klouby (např. na ruce) 
a vyskytuje se pouze u 
2,5 % pacientů s CD. 

Axiální artropatie:
-sakroiliitida a 
ankylozující 
spondylitida

-je 
charakterizována 
chronickou bolestí 

zad, ranní ztuhlostí, 
omezenou 

schopností ohýbat 
páteř.
Dg. MRI
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Kožní + oční mimostřevní 
projevy:

-Erytema nodosum je 
léčena jako základní 

diagnózy CD (mnohdy jsou 
potřeba kortikoidy). 

-Pyoderma gangrenosum 
je léčena systémovými 
steroidy, biologickou 

léčbou.
-Episkleritidy/uveitidy
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Pacientské doporučené postupy ECCO/EFCCA – 
rozbor

Přidružené komplikace:

Riziko kolorektálního 
karcinomu (dle nových 
studiíí je riziko menší 

než se léta 
přepokládalo)

Trombotické komplikace 
(riziko krevní sraženiny), 

prevence LMWH

Osteopenie/osteoporóza
Nežádoucí účinky léčby 

(biologická léčba, 
kortikoidy)

Komplikace chirurgické 
léčby, postresekční 

syndromy….etc!
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Děkuji za pozornost
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Elektronické zdravotnictví 
• Elektronická preskripce je prioritou elektronizace zdravotnictví         

a základním předpokladem pro rozvoje eHealth ve smyslu sdílení 
zdravotnických dat 

• Od 1. ledna 2018 je eRecept na základě zákona o léčivech 
povinný

• SÚKL zřizuje a provozuje CÚER v souladu se zákonem o léčivech
• CÚER bylo zařazeno Národním bezpečnostním úřadem mezi 

kritickou infrastrukturu, jejíž narušení by mohlo ohrozit 
bezpečnost země, zdraví obyvatel nebo ekonomiku státu

• eRecepty mají fungovat v celé EU od roku 2020

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Současný stav

▪ Do této doby bylo zpracováno přes 69 tisíc žádostí o přístup k 
CÚER, z toho bylo téměř 59 tisíc kladně vyřízeno
▪ Od 1. ledna 2018 běží systém eRecept pouze s jedním 

hodinovým výpadkem 9.3.2018 a cca dvacetiminutovou 
omezenou dostupností 5.9.2018, je však plně dodržována 
požadovaná dostupnost 
▪ Od začátku roku prošlo systémem bez potíží přes 45 milionů 

eReceptů, denní počty mezi 200 a 300 tisíci, denní rekord je 
313 851 vystavených eReceptů
▪ Statistika eReceptů je dostupná i na adrese 

https://www.epreskripce.cz/statistika-elektronicke-preskripce 
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Vystavování „papírových“ receptů

Papírový recept je vystavován (dle vyhlášky 415/2017 Sb.)
• na omamné a psychotropní látky (na modrý pruh)
• pokud jde o žádanku
• v případě poskytování zdrav. služby  „smluvním lékařem“ sobě a 

blízkým 
• na humánní léky předepisované při poskytování veterinární péče
• na lék předepsaný v rámci klinického hodnocení
• na lék,  který bude uplatněn jiném členském státě EU
• při službě poskytované zdravotnickou záchrannou službou
• při poskytování odborné první pomoci
• při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
• pokud není z prokazatelných důvodů možné vystavit eRecept
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Předání identifikátoru eReceptu
Identifikátor eReceptu je možné  na základě domluvy lékaře          
s pacientem předat ve 4 různých podobách:

• papírová průvodka eReceptu

• zaslání emailu s průvodkou a přílohou ve formátu PDF zašifrované číslem 
pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept)

• zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) 

• využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím 
může podívat na veškeré své vystavené eRecepty  

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Předání identifikátoru
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Identifikátor 
eReceptu v 
SMS
• Od září 2018 spuštěna 

nová verze SMS zpráv
• Obsahuje odkaz na 

zobrazení identifikátoru 
ve formě QR kódu

• Vpravo příklad 
zobrazeného QR kódu
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Webové a mobilní aplikace SÚKL
• lékař může pomocí aplikací předepsat eRecept
• pacient v aplikaci najde přehled všech svých eReceptů
• dostupné pro operační systém Android a iOS
• podrobné návody na epreskripce.cz 
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Lékový záznam pacienta
▪ Pro pacienta je dostupný vždy, zdarma
▪ Obsahuje

• Všechny předepsané eRecepty
• Stav jednotlivých eReceptů
• Všechny provedené výdeje
• Informace o vydaných lécích
• Bude obsahovat správu přístupů 

▪ Umožňuje
• Prohlížení ve webové/mobilní aplikaci
• Doručení identifikátoru nového receptu
• Kontrolu nad svojí preskripcí

▪ Podmínky přístupu
• Registrace do Národní identitní autority nebo eOP
• Přístup do webové/mobilní aplikace
• Vlastnictví PC nebo mobilního zařízení
• Podrobné návody na www.epreskripce.cz  

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Přístup do aplikace pro pacienty
▪ Pro používání webové aplikace pro pacienty je nutné mít zřízený přístup na 

NIA Portál (Portál národního bodu) nebo vlastnit elektronický občanský 
průkaz s čipem (vydaný po 1. 7. 2018). 

▪ Pro přihlášení prostřednictvím jména, hesla, SMS je potřeba zřídit 
uživatelský účet (profil) na NIA Portálu. Proces má 2 kroky:
• Registrace se prování na NIA Portálu 
• Aktivace identifikačního prostředku - poskytnutí souhlasu s 

poskytováním údajů jiné (třetí) osobě, provádí se bezplatně na 
kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT  

▪ Veškeré kroky podrobně popsány na https://info.eidentita.cz/ups/

▪ Přihlášení pomocí vytvořeného účtu (Jméno, heslo a SMS), při prvním 
přihlášení udělení souhlasu s poskytnutím vybraných údajů

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Přístup do aplikace pro pacienty - 
eOP▪ Pro přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu (eOP) se vybere 

varianta „eObčanka“ od 1. 7. 2018 

▪ Pro přihlášení pomocí eOP je nutné mít nainstalovánu aplikaci pro eOP, 
která je dostupná na https://info.eidentita.cz/Download/ a mít aktivní 
„elektronickou část“ eOP, tedy zadány kódy IOK a DOK

▪ Po zadání hodnoty IOK dojde k přesměrování na stránky eIdentity pro 
udělení souhlasu s poskytnutím vybraných údajů

▪ Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní stránka aplikace
▪ MV předpokládá vydávání cca 1 milionu eOP ročně
▪ eOP je možné si pořídit aktivně (není nutné čekat do skončení platnosti 

stávajícího OP), cena za vydání eOP je 200 Kč

▪ Pro použití eOP je nutné mít čtečku (připojenou k počítači, bezdrátovou), 
cena čteček začíná na cca 200 Kč
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Vývoj eReceptu
Dopracování funkcionalit eReceptu se bude realizovat                            
v několika postupných fázích – novela zákona o léčivech
První fáze – 10.10. Vláda, 2.11. první čtení Parlament ČR

• umožnění sdílení lékového záznamu pacienta mezi lékaři, lékárníky, ZZS
• kontrola duplicit při předepisování léků (notifikace při preskripci i výdeji, 

nikoli technická blokace)

Navazující fáze – v roce 2019
• sledování lékových interakcí - kontrola interakcí plnohodnotně skrze SW 

předepisujících lékařů a vydávajících lékárníků, do budoucna diskuze o 
státem garantovaném automatizovaném systému kontroly interakcí

• e-preskripce opiátových LP (s modrým pruhem) a jejich kontrola 
prostřednictvím RLPO, elektronická evidence s tím spojené 
dokumentace (opiátové knihy)
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Sdílení lékového záznamu
▪ Lékový záznam sdílený s lékaři a lékárníky od roku 2019, náhled na 

předepsané a  vydané LP

▪ Přístup k lékovému záznamu budou mít (pokud pacient nevysloví 
nesouhlas s nahlížením):

✓ lékaři – lékař, který pacientovi alespoň jednou předepsal eRecept
✓ lékárníci - v průběhu výdeje, při individuální konzultaci
✓ pracovníci záchranné služby
✓ kliničtí farmaceuti

▪ U listinných receptů se předpokládá digitalizace na úrovni lékárny a 
digitalizovaný recept bude taktéž nahrán do lékového záznamu pacienta

▪ Lékař i lékárník bude primárně využívat zobrazení lékového záznamu ve 
svém SW – forma zobrazení na dodavatelích lékařských a lékárnických SW

▪ Ve webové aplikaci SÚKL bude lékový záznam dostupný ve formě 
přehledu (1 řádek = 1 eRecept) s možností prohlížení detailu

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Sdílení lékového záznamu – souhlas
▪ Opt-out režim výchozího nastavení – ve výchozím zákonném režimu bude 

sdílení s lékaři a lékárníky automaticky povoleno (presumpce souhlasu)

▪ Pacienti budou mít vždy a kdykoliv právo projevit nesouhlas se sdílením
▪ Přechodné období po dobu cca 6 měsíců (do 30. 6. 2019): informační 

kampaň směrem k veřejnosti o sdíleném lékovém záznamu s možností 
projevit nesouhlas se sdílením

▪ Kdykoliv bude dána možnost projevit opětovný souhlas se sdílením 
▪ Souhlasy a nesouhlasy bude pacient moci udílet primárně prostřednictvím 

pacientské webové aplikace - možnost individuálního výběru lékaře dle 
explicitního souhlasu

▪ Okrajovou variantou bude zaslání písemného souhlasu/nesouhlasu na SÚKL, 
tento dokument bude muset být opatřen ověřeným podpisem 

▪ Monitoring a kontrola historie náhledů před zneužitím, tvrdé sankce za 
zneužití informací.

▪ Tvrdé sankce za zneužití informací

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Výhody lékového záznamu pacienta
▪ Pro pacienty

• vyšší míra bezpečí pacienta – lékař má přehled o jeho preskripci
• přehled/kontrola nad všemi léčivy, která mu byla předepsána/ vydána
• předepsání receptu bez návštěvy ordinace
• prohlížení ve webové/mobilní aplikaci

▪ Pro lékaře
• přehled o všech předepsaných a vydaných receptech pacienta
• možnost ověřit si, zda si pacient lék vyzvedl a který lék byl vydán
• jednodušší kontrola duplicit a nežádoucích interakcí 
• možnost předepisovat eRecept ve webové nebo mobilní aplikaci

▪ Pro lékárníky
• kontrola nežádoucích interakcí a duplicit před výdejem léčiva
• poradenství – dávkování, kombinace s jinými léčivy, nežádoucí účinky

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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www.epreskripce.cz 

e-mail: erecept@sukl.cz
call centrum eReceptu: 800 900 555
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Laparoskopická chirurgie u IBD
XVII. Intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

IKEM Praha

MUDr. Milan Kobza
Chirurgické oddělení
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Laparoskopické operace tlustého a 
tenkého střeva  

• V posledních 25 letech po rychlém nástupu 
miniinvazivních metod  při operacích žlučníku a 
tříselných a bráničních kýl se laparoskopické 
techniky stále více uplatňují i při operacích tlustého a 
tenkého  střeva , i když v této oblasti není nástup tak 
rychlý a je stále předmětem diskusí na odborných 
fórech.

Miniivazivní operační přístup je využíván nejen u 
resekcí pro malignomy, ale také u IBD pacientů. 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Laparoskopie

• respektování stejných zásad jako při otevřené operaci  
    preparace v anatomických rozhraních , no touch 

technika u nádorových onemocnění , disekce uzlin 

• menší post operační bolest (1)
• snížení krevních ztrát při operaci
• zkrácení doby rekonvalescence (1)
• kosmetický efekt
_______________________________
• 1.Hazebroek EJ, Color Study Group. COLOR: a randomized clinical trial comparing 

laparoscopic and open resection for colon cancer. Surg Endosc 2002, 16:949-53

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Laparoskopie obecně
• Využití preformovaných 

prostorů
• dutina břišní x hrudní ,
• laparoskopie x 

thorakoskopie
• Kapnoperitoneum CO2 ,
• Kamera , pracovní porty a 

nástroje  5, 10, 15 mm
• Harmonický skalpel
• Thunderbeat, Ligasure

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Instrumentarium
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Historie
1. Cholecystectomie
1882  C. Langenbuch /Berlin/
1. Laparoskopická CHCE
1987 Philip Mourat  / Fr./
1986 Muhe  / D/
1991 září České Budějovice :
MUDr. Paťha, Prim.  MUDr.  

Louda  
2004 brániční kýly
2007 resekce střevní , tříselné
hernie

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Historie laparoskopických resekcí 
kolon

• 1991  - Jacobs M.
• 2002 – Lisbon , 10th Congress of the European 

Association of Endoscopic Surgery (EAES)
• 2004 – American Society of Colon and Rectum 

Surgeons
• Studie
• Clancy C.Oleary DP,Burke JT et al (2015)A metaanalysis to determine the oncological implications of 

conversion in laparoscopic colorectal cancer surgery.Colorectal Dis 17:482-490
• Ptok H,Steinert R.,Meyer F et al (2006)Long-term oncological results after laparoscopic,converted and 

primary open procedures for colorectal carcinoma.Results of a multicenter observational study.Chirurg 
77:709-717

• Rickert A,Herrle  F,Doyon F et al (2013)Influence of conversion on the perioperative and oncologic 
outcomes of laparoscopic resection:a literature-based review of published studies.Gastroenterol report 
2:254-261

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Operace

• Cholecystectomie
• Hernioplastiky
• Appendectomie
• Brániční hernie
• Nádory a zánětlivá 

onemocnění tenkého i 
tlustého střeva

• Cévní chirurgie
• Operace jater a slinivky 

břišní

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Laparoskopie výhody 
• Výhody: 
• malá traumatizace výkonem 

– miniinvazivní přístup, 
menší pooper. bolest 
rychlejší mobilizace a 
rekovalescence

• velikost ran a kosmetický 
efekt

• nižší % kýl v jizvě
• snížení krevních ztrát

• Nevýhody :
• nemožnost přímého 

palpačního vyšetření orgánů
     zejm. tl. střevo , spot
• omezené zorné pole a 

prostorový vjem
• 2D x 3 D
• velikosti nádorů
• selekce pacientů BMI, 

velikosti hernie apod.

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Operace u IBD pacientů 

• Specifická problematika
• Míra postižení , 

vhodnost typu operační 
techniky laparo/ open

• Srůsty , retrakce 
mesenteria, fistulující 
forma, abscesy …

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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IBD - Indikace k operaci 
• Spolupráce s gastroeterologem – individuální přístup
• Předoperační diagnostika 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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IBD operační výkony 
• Urgentní - emergentní: 
• Perforace
• Nitrobřišní absces / drenáž 

CT , UZ/
• Akutní obstrukce
• Fulminantní kolitida 

neodpovídající na 
konzervativ. léčbu 

• toxické megakolon
• Masivní krvácení 

/endoskopie, radiologie/

• Elektivní :
• Selhání konzervativní 

terapie
• Stenozy , píštěle
• Léčení malignit nebo 

prekanceroz

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Předoperační příprava

• Pitná kůra , ev. klysma

• ATB profylaxe  : Augmentin 1,2 g iv  3 dávky
                               + Ampicilin 1 g singl dose
• Nízkomolekulární heparin , elast. bandáže

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Operace

- Celková anestezie
- 4  operační porty

- Průměrná délka operace :
    Ileocékální resekce 82 min.
  ( 59 - 132)
     
- Konverze : 3 %

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Komplikace
V  časném pooperačním období jsme nezaznamenali úmrtí
IBD : Anastomotický leak:  M. Crohn end to end 1vrstevná           

anastomoza 0 
1 x revise pro adheze tenk. střeva
 Onkologická indikace :                                   
Rektum  - cirkular. stapler –  2 x   (  1,07 %,  resp.  8 %)
Protektivní ileostomie
Ostatní:  1 x revise pro adheze tenk. střeva ( 0,53 % )
               1 x ischemie stomie  ( 0,53 % )
               1 x revise pro krvácení ( 1,07 %)

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Anastomotický leak

• Incidence 7 – 11 %, 
• Klinický projev 5. -7. den
• Diagnoza na základě 

klinických, laboratorních,  
RTG a endoskop. vyšetření

• Leak : A  bez nutnosti th
•            B  nutnost intervence
•            C  relaparotomie
• Management terapie:  

cirkumskriptní – 
generalizovaná peritonitida

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Rizikové faktory anastomotického leaku

• Nikotinismus
• Obezita
• Diabetes mellitus
• Irradiace , kortikoterapie
• Učební křivka chirurga
• Anastomoza pod tahem
• Užití více jak 2 staplerů 

na přerušení střeva

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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M. Crohn u dětí

• Crohnova choroba civilizační 
nemoc

• Soubor pacientů : 
2013 – 2017 – 9 pacientů
Průměrný věk : 15let (12–18)
Doba dispenzarizace : 20 měsíců (3 

- 48)

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Předoperační příprava

• Modulen
• Poloviční pitná kůra
• Antibiotika

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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 Operace

• Operatér – zkušenosti 
• Průměrná délka operace 95 minut (80-140)
• Procento konverzí 2/9

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Závěr
Laparoskopický chirurgický přístup k operacím na tenkém střevě pro CN je 

stejně bezpečný jako klasický otevřený, zejména u první operace  ( 2 )
Využití laparoskopického přístupu při resekci tenkého střeva nebo ileocekální 

resekce u nepenetrující CN může snižovat morbiditu, zkrátí hospitalizaci, 
snižuje frekvenci vzniku kýly v jizvě a může snížit incidenci pooperační 
střevní obstrukce  ( 2)

Laparoskopický přístup je bezpečný i u fistulující formy onemocnění  ( 2)
Laparoskopická subtotální kolektomie indikovaná pro těžkou kolitidu při CN je 

bezpečná (2)
_______________________________________________________________
2. Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty – 2. část: Crohnova nemoc

Doporučené postupyGastroent Hepatol 2015; 69(3): 223–238. doi:10.14735/amgh2015223

Zuzana Šerclová, Ondřej Ryska, Martin Bortlík, Dana Ďuricová, Robert Gürlich, Pavel Lisý, Július Örhalmi, Pavel Kohout, Lucie 
Prokopová, Tomáš Douda, Pavel Drastich, Aleš Novotný, Petra Matějková, Karel Mareš, Olga Shonová, Luděk Hrdlička, Jana 
Koželuhová, Jiří Stehlík, Mojmír Kasalický, Jaroslav Kalvach, Jiří Bronský, Marie Tomanová, Martin Liberda, Přemysl Falt,Milan 
Lukáš, Vladimír Zbořil
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Děkuji za pozornost
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Perianální Crohnova nemoc
Klinické projevy a diagnostické 

možnosti

MUDr. Otakar Sotona
XVII. Intenzivní kurz IBD, 13. – 14. prosince 2018 

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

ÚVOD 

• PACD postihuje přibližně 35 – 45% pacientů v průběhu onemocnění

• Projevy od bolestí konečníku a sekrece po krvácení a inkontinenci

• Signifikantní morbidita a snížená kvalita života

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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RIZIKOV0 FAKTORY 

• Pohlaví – data nejsou jednoznačná, u některých studií vyšší 

incidence píštělí mezi muži

• Věk – vyšší riziko u pacientů pod 40, vyšší riziko APR u pacientů s 

PACD v mladém věku nebo PACD jako první projev

• Rasa – Sefardští Židé 

• Lokalizace choroby – PACD častější u kolického (rektálního) nebo 

ileokolického postižení

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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KLINICKÉ PROJEVY 

• Anální fisura

• Perianální píštěle

• Anorektální abscesy

• Anální stenóza

• Hemoroidy

• Riziko karcinomu

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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I. ANÁLNÍ FISURA 

• Trhlina análního kanálu distálně 

od dentální linie

• 20 % pacientů s CD

• Nejčastěji zadní komisura, u 20% 

pacientů je lokalizace 

excentrická, trhliny 

mnohočetné, recidivující a 

nehojící se

• U 80% pacientů dojde ke 

spontánní zhojení

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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I. ANÁLNÍ FISURA 

• Asymptomatická

• Krvácení, hluboká ulcerace

• Bolest konečníku, zhoršování 

při defekaci

• Trhlina nebo hluboké ulcerace 

mohou vést ke vzniku píštěle 

nebo abscesu

• Klinické vyšetření + anoskopie

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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II. PERIANÁLNÍ PÍŠTĚLE 

• 20 – 30 % pacientů s CD

• Obvykle jako důsledek 

penetrace abscesu do okolních 

orgánů nebo kůže

• Perianální kůže, tříslo, 

pochva, skrotum, močový 

měchýř

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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II. PERIANÁLNÍ PÍŠTĚLE

• Bolesti konečníku, bolestivá 

defekace, perianální zevní ústí 

s hnisavým výtokem

• Pneumaturie, fekalurie, 

vaginální výtok 

• EUA, fistulografie, ERUS, CT, 

MR

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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II. PERIANÁLNÍ PÍŠTĚLE
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III. ANOREKTÁLNÍ ABSCES

• 50% pacientů s PACD

• Krutá bolest perianálně, zhoršení při sezení nebo defekaci, teplota

• Purulentní výtok při spontánní perforaci

• Fluktuace, zarudnutí, infiltrace kůže – POZOR – fyzikální nález 

může chybět

• Per rectum vyšetření, případně CT

• Rychlá adekvátní chirurgická drenáž – prevence rozvoje sepse, 

ochrana análního sfinkteru

• 50% pacientů má recidivu v průběhu 1 – 2 let 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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III. ANOREKTÁLNÍ ABSCES
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III. ANOREKTÁLNÍ ABSCES
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III. ANOREKTÁLNÍ ABSCES
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IV. ANÁLNÍ STENÓZA 

Dlouhotrvající 
zánět Fibróza Anální 

stenóza

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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IV. ANÁLNÍ STENÓZA
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V. HEMOROIDY

• Mohou se vyskytovat současně 

• Odlišit od skin tags

• Léčba lokální a konzervativní

• Vyvarovat se hemoroidektomii 

(špatné hojení, poranění 

sfinkteru)

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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VI. KARCINOM 

• Vyšší riziko u pacientů se 

stenozující nebo 

dlouhotrvající formou PACD 

• Dlaždicobuněčný nebo 

adenokarcinom

• Vzácně rozvoj v píštělovém 

traktu

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Děkuji za pozornost
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V. Zbořil                            L. Prokopová

METOTREXÁT V LÉČBĚ 
IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metrotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování, onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování, onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)
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Mechanismy účinku

❑ Imunosupresivum (antiproliferativa) 
❑ Syntetické chorobu modifikujicí léky1 

❑ DMARD (disease-modyfying antirheumatic 
drugs)2

1. Krejsek J.: Imunologie člověka. Garamon, Hradec Králové, 2016 
2. Pavelka K., et al.: Farmkoterapie revmatikých onemocnění. Maxdorf, 2017:50-63
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Mechanismy účinku

kyselina listová

tetrahydrofolát

thymidin nukleotidy DNA

Dihydrolátová reduktáza

Fázově 
speficické 

agens

Thymidilát syntétáza
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Mechanismy účinku

B - LYMFOCYTY T - LYMFOCYTY

❑ snížení IgM ❑ vzestup T-helper 
❑ pokles T-supresor 
❑ pokles IL-6, IL-8, IL-10 
❑ normalizace IL-2

lymfocyty

Johnston CA, et a.: Measures of immunologic and infl ammatory responses in vitro in rheumatoid patients treated with methotrexate. 
J Rheumatol. 1986; 13(2): 294–296.  
Lebbe C, et al.: Intraindividual variability of the bioavailability of low dose methotrexate after oral administration in RA. Ann Rheum 
Dis 1994; 53: 475–477 
Krejsek J.: Imunologie člověka. Garamon, Hradec Králové, 2016 
Pavelka K., et al.: Farmkoterapie revmatikých onemocnění. Maxdorf, 2017:50-63

Protizánětlivý efekt 
  

- Inhibice růstu endotelových bb. 
- Inhibice chemotaxe leukocytů  
- Inhibice neovaskularizace 
- ???
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Immunopatogeneza IBD

Endoteliální buňky

Velmi časná

Strukturální změny intestinalní epiteliální barriéry umožňují 
mikrobiálním antigenům ze střevního lumenu vstoupit do 

hostitelské tkáně  (1)

Intestinální slizniční bariéra zprostředkuje rovnováhu mezi GIT bikrobiomem a imunokompetentními bb.GIT (1) 

MacrofágyDendritické  
buňky Mikrobialní antigeny

IL-15/ 
IL-8

IL-1β

IL-6

IL-15 TNF-α

Imunitní buňky (včetně dendritických buněk a 
makrofágů) se aktivují v přítomnosti mikrobiálních 

antigenů a produkují prozánětlivé cytokiny (1) 

NK-T

IL-13

IL-5

NK-T buňky 
vylučují hojný 
IL-5 a IL-132 (2)

IL-21

Th0

Treg

IL-17A

Th17
IL-22

Prezentace antigenu T-buňkám stimuluje adaptivní 
imunitní odpověď; Th buňky se podílejí na tvorbě 

prozánětlivých cytokinů. 

Pokračující imunitní odpověď vede k cytokinu 
zprostředkovanému chronickému cyklu zánětu (1)

Integriny

Leukocyty

Integrin-zprostředkovaný 
nábor leukocytů

Prozánětlivé cytokiny zvyšují expresi adhezních molekul na 
vaskulárních endoteliálních buňkách3; nábor leukocytů je 

zprostředkován interakci mezi adhezními molekulami 
známými jako integriny a intestinálním endotelem (1)

Lumen

Lamina  
propria

Systemovác 
cirkulace

Image adapted from Danese S et al. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2016;310:G155-G162. 
GIT=gastrointestinal tract; IFN=interferon; IL=interleukin; NK=natural killer; Th=T helper cell; Treg=T regulatory cell; TNF=tumor necrosis factor. 
1. Danese S et al. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2016;310:G155-G162. 2. Danese S, Fiocchi C. N Engl J Med. 2011;365:1713-1725. 3. Ordás I et al. Lancet. 2012;380:1606-1619.

PozdníČasná

CD 
Th-1, Th17 

T-reg

UC 
Th-9, ILC-2 

(Innate Lymfoid Cells)
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Signální kaskády IBD patogenezy

Cytoplazma

Nucleus

NFKB signální  
kaskáda1,2

MAPK signální 
 kaskáda2,3

cAMP/PKA signální  
kaskáda5

AC

PDE4cAMP

PKA

Gas
Kinases

Kinases

ERK
JNK

NF-KB

STAT STAT

STAT STAT
p38IKK

ACT1
TRAF6

AC=adenylyl cyclase; cAMP=cyclic adenosine monophosphate; ERK=extracellular signal related kinases; Gas=G protein alpha-subunit; IKK=inhibitor of 
kappa B kinase; IL=interleukin; JAK=Janus kinase; JNK=c-Jun N-terminal kinase; MAPK=mitogen-activated protein kinase; NFκB=nuclear factor kappa B; 
PDE=phosphodiesterase; PKA=protein kinase A; STAT=signal transducer and activator of transcription; TNF=tumor necrosis factor; TRAF=TNF (tumor 
necrosis factor) receptor-associated factor. 
1. Tak PP, Firestein GS. J Clin Invest. 2001;107:7-11. 2. Gu C et al. Cytokine. 2013;64:477–485. 3. Mavers M et al. Curr Rheumatol Rep. 2009;11(5):378–85. 4. O’Sullivan LA  
et al. Mol Immunol. 2007;44(10):2497–2506. 5. Taskén K, Aandahl EM. Physiol Rev. 2004;84:137-167. 

Genové transkripce vedoucí k cytokinové produkci

JAK signální  
kaskáda4IL-17 signální 

 kaskáda2

METOTREXÁT (ametopterin)  

1. Inhibice syntézy DNA blokádou syntézy thymidinu 
(dihydrolátové reduktázy konvertujicí kys.listovou na aktivní 

tetrahydrofenolát) 
2. Blokáda funkcí T + B lymfocytů 
3. Blokáda IL10, IL-6

?
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Historie 

Aminopterin Ametopterin 

Metotrexát 
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Historie 

❑ 1946 – popsán jako lék 
❑ 1951 – použit v léčbě revmatoidní artritidy 
❑ 1953 – cytostatikum v léčbě leukémie 
❑ 1971 – schválen pro léčbu psoriatické artritidy 
❑ 1988 – schválen pro léčbu revmatoidní artritidy 
❑ 1989 – použití v léčbě IBD (Kozarek) 
❑ 2017 – MTX namísto thiopurinů….?
Herfarth H., et al.: Gastroenterology, 2018 Oct;155(4):1098-1108.e9. doi: 
10.1053/j.gastro.2018.06.046. Epub 2018 Jun 30. 
Methotrexate Is Not Superior to Placebo in Maintaining Steroid-Free 
Response or Remission in Ulcerative Colitis.

Gastroenterologie ČR  
MTX 2018 – Metoject inj.
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Farmakokinetika 

PERORÁLNÍ MTX PARENTERÁLNÍ MTX 
I.V. / I.M. / S.C.

Hoekstra M, et al.: Bioavailability of Higher Dose Methotrexate Comparing Oral and Subcutaneous Administration in Patients with 
Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol 2004; 31: 645–648. 
Balis FM, et a.: Pharmacokinetics of subcutaneous methotrexate. J Clin Onkol 1988; 6: 1882–1886. 
Tugwell P, et al.: Indications, contraindications, effi cacy and safety. Ann Intern Med 1987; 107: 358–366  
Braun J, et al.: The clinical effi cacy and safety of subcutaneous versus oral application of methotrexate in patients with active 
rheumatoid arthritis. Abstract. Ann Rheum Dis 2006; 65(Suppl II): 87 

▪ biol.dostupnost 28-94% 
▪ limitace absorpční 

kapacity GIT 
▪ vstřebání rychlé, 

maximum koncentrace 
za 83 min. 

▪ eliminační poločas 6-7 
hod.

▪ biol.dostupnost 45-85% 
▪ nižší GIT NÚ 
▪ rychlejší nástup účinku 
▪ vyšší účinnost Metabolizace: játra  

Vylučování: ledviny 30-80%, žluč 3-23%

GF ˂ 60ml/min. = redukce MTX ≤ 10mg/týdně 
GF ˂ 30ml/min. = MTX ? 
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Farmakokinetika 

PERORÁLNÍ MTX PARENTERÁLNÍ MTX 
I.V. / I.M. / S.C.

▪ biol.dostupnost 28-94% 
▪ limitace absorpční 

kapacity GIT 
▪ vstřebání rychlé, 

maximum koncentrace 
za 83 min. 

▪ eliminační poločas 6-7 
hod.

▪ biol.dostupnost 45-85% 
▪ nižší GIT NÚ 
▪ rychlejší nástup účinku 
▪ vyšší účinnost Metabolizace: játra  

Vylučování: ledviny 30-80%, žluč 3-23%

MTX MTX PGs

MTX – metotrexát, PGs – polyglytamát, FPGS - folyl-glutamát syntetáza

FPGS

Změna dávky: 
≥ 6 měsíců k ustálení 

koncentrace v erytrocytech 
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XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování, onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)
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MTX V LÉČBĚ UC 1.

Kontroverzní pozice MTX v léčbě UC na rozdíl od CD 

v indukci a udržení remise bez kortikosteroidů  
ve schopnosti MTX redukovat imunogenicitu 
ve využití v časné kombinované imunomodulační léčbě 
UC 

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces 
steroid-free clinical remission in a larger proportion of patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative 
colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in 
ulcerative colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108
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MTX V LÉČBĚ UC 2.

Toronto Consensus Clinical Practice Guidelines: 
nedoporučuje použití MTX v monoterapii (indukční nebo 
udržovací léčby cílené na kompletní remisi UC)  
(silné doporučení, nízká kvalita EB ) 

Doporučeno vyčkat dokončení dvou probíhajících 
klinických studií       
METEOR    
MERIT-UC

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces 
steroid-free clinical remission in a larger proportion of patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative 
colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in 
ulcerative colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108
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MTX V LÉČBĚ UC 3.
METEOR studie 2016 

(kontrolovaná, randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie) 
MTX vs. placebo u steroid dependentní UC 
111 pts s GCSdependentní UC (10-40mg /den)  v 26 evropských ISZ centrech, 
roky 2007 - 2013 , v remisi + s mírnou + střední aktivitou 

1. parenterální methotrexát nebyl lepší než placebo pro indukci endoskopické 
remise bez steroidů (35% vs 26%, P = .28) 
2. parenterální methotrexát byl lepší než placebo pro indukci klinické remise 
bez steroidů (42% vs 24%, P = .04) po 16 týdnech 
3. významně nižší podíl pacientů v ramene methotrexátu zaznamenal 
pokračující aktivitu UC (22% vs 47%, P = .005) 

METEOR studie nedosáhla primárního cíle 
výsledky vyvolaly diskusi o potenciální účinnosti methotrexátu v léčbě UC 

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces 
steroid-free clinical remission in a larger proportion of patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative 
colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in 
ulcerative colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108
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MTX V LÉČBĚ UC 4.
MERIT-UC studie  2018                                                                                          
(kontrolovaná, randomizovaném, dvojitě zaslepená, prospektivní studie) 
2012-2016,  48.týdnů, střední + těžká aktivita UC 
179 pacientů s aktivní  UC (Mayo skóre  6–12, endoskopické subskóre ≥ 2) 
navzdory předchozí konvenční nebo biologické léčbě 
účinnost methotrexátu při indukci (16 týdnů) a udržení remise (32 týdnů) bez 
steroidů u UC pacientů se střední až těžkou aktivitou UC (skóre Mayo ≥ 6, 
endoskopické podskóre ≥ 2), kteří dosáhli klinické odezvy nebo remise bez 
steroidů po 16-ti týdenní otevřené subkutánní methotrexátové indukci, follow 
up 32-týdnů 
32-týdenní udržovací léčba methotrexatem dokončena u 84 účastníků 
nedosaženo primárního end pointu redukce relapsů a udržení klinické remise 
ve 48. týdnu bez použití kortikosteroidů (metotrexát 27% vs. placebo 30%; P = .
86) 
nepotvrzena potenciální účinnost při udržení odpovědi nebo remisí u dalších 
subanalýz 

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces 
steroid-free clinical remission in a larger proportion of patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative 
colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. MERIT-UC: Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or 
remission in ulcerative colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108
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MTX V LÉČBĚ UC 5.
Subanalýza Meteor/Merit  
Existuje místo pro monoterapii MTX u UC – Dulai Gastroenterology 2018 

Optimální pozice pro imunosupresivní monoterapii u 
UC v indukční a udržovací terapii je u 
steroidrespondibilní UC s lehkou, střední aktivitou  
bez předchozího selhání alternativy konvenční 
imunosuprese a u bionaivních    

Obě studie dostatečnou účinnost monoterapie MTX v 
léčbě UC nepotvrzují

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces steroid-free clinical remission in a larger proportion of 
patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. MERIT-UC: Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in ulcerative 
colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108 
4.Dulai PS. Methotrexate Monotherapy for Induction and Maintenance of Clinical Remission in Ulcerative Colitis: Dead on Arrival. Gastroenterology. 2018; 155: 967-969
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MTX V LÉČBĚ UC 5.
Subanalýza Meteor/Merit  

MeTEOR (6 let) i MERIT (10 let sledování)  sledovaly 
pacienty thiopurin/6MP a/nebo  bioexponované  s 
rozdílnými požadavky na hodnocení aktivity UC, Meteor 
pacienti v remisi, s mírnou i střední aktivitou, Merit středně těžká až těžká aktivita UC 

důvodem byla optimalizace náboru pacientů, aby 
studie mohly být realizovány

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces steroid-free clinical remission in a larger proportion of 
patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. MERIT-UC: Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in ulcerative 
colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108 
4.Dulai PS. Methotrexate Monotherapy for Induction and Maintenance of Clinical Remission in Ulcerative Colitis: Dead on Arrival. Gastroenterology. 2018; 155: 967-969
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MTX V LÉČBĚ UC 5.
Subanalýza Meteor/Merit  

METEOR indukční léčba MTX = remise bez GCS > jen u nízké 
dávky GCS (P ¼ .054) + imunosupresivně naivních (36% vs 14%; P = 09) 

MERIT-UC v 16.týdnu indukce remise bez GCS >  u pacientů 
imunosupresivně exponovaných (P =.05) a dávka GCS a sestupná 
léčba neovlivnily výsledky týdne 48 (P > .20) 

MERIT –UC pozorovala asociaci mezi závažností UC a remisí 
bez steroidů v 16. týdnu během otevřené indukce (P = .05), ale ne 
během 32-ti týdenní udržovacího ramena studie (P> .20)

1.Carbonnel, F., Colombel, J.F., Filippi, J. et al. Methotrexate is not superior to placebo for inducing steroid-free remission, but induces steroid-free clinical remission in a larger proportion of 
patients with ulcerative colitis. Gastroenterology. 2016; 150: 380–388 
2.Macaluso, F.S., Renna, S., Cottone, M. et al. The METEOR trial: the burial of methotrexate in ulcerative colitis?. Gastroenterology. 2016; 151: 211–212 
3.Herfarth, H., Barnes, E.L., Valentine, J.F. et al. MERIT-UC: Methotrexate is not superior to placebo in maintaining steroid-free response or remission in ulcerative 
colitis. Gastroenterology. 2018; 155: 1098–1108 
4.Dulai PS. Methotrexate Monotherapy for Induction and Maintenance of Clinical Remission in Ulcerative Colitis: Dead on Arrival. Gastroenterology. 2018; 155: 967-969
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování, onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)
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MTX v léčbě luminální CD

Studie Počet pts Týdenní 
dávka MTX

Doba léčby 
(týdny)

Efektivita  
(%)

Kozarek (1989)1 14 25mg i.m. 12,5 72
Baron (1993)2 19 15mg p.o. 18 54
Léman (1996)3 39 25mg i.m. 12 72
Mack (1998)4 14 15mg p.o. 12 69
Chong (1998)5 77 20mg i.m. 57 64
Vandeputte (1999)6 20 25mg i.m. 12 70
Celkem  (Ø) 180 20,8mg 20,5 61

Nekontrolované studie

1. Kozarek,RA., Patterson,DJ., Gelfand,MD., et al.: Methotrexate induces clinical and histological remission in patients with refractory 
inflammatory bowel disease. An Int Med, 1989;110:353-356 

2. Baron, TH., Truss,CD., Elson,CO.: Low-dose oral methotrexate in refractory inflammatory bowel disease. Dig Dis Scienc, 1993;38(10):1851-1856 
3. Léman, M., Chamoit-Prieur, C., Mesnard, B., et al.: Methotrexate for the treatment of refractory Crohnś disease. Alim Pharm Ther,

1996;10:309-314 
4. Mack, DR., Young, R., Kaufman, SS., et al.: Methotrexate in patients with Crohnś disease after 6-mercaptopurin. The Journal of Pediatrics,

1998;132(5):830-835 
5. Chong, RY., Hanauer, SB., Cohen, RD.: Methotrexate in Crohnś disease: How is it doing? Digestive Disease Week, New Orleans,1998,A812. 
6. Vandeputte, L., D´Haens, G., Baert, F., et al.: Methotrexate in refractory Crohnś disease. Inflam Bowel Dis,1999;5(1):11-15 
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MTX v léčbě luminální CD

▪ 94 pts s chronicky aktivní CD – 25mg /týdně i.m. 
▪ 47 pts kontrolní s th.GCS 
▪ CDAI 
▪ 12 měsíců 

Feagen, BG., Rochon, J., Fedorak, RN., et al.: Methotrexate for the treatment of Crohnś disease. A Engl J Med,1995;332:292-297 
Oren, R., Moshkowitz, M., Odes, S., et al.: Methotrexate in chronic active Crohnś disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am 
J Gastroent,1997;12:2203-2209 
Arora,S., Katkov, W., Cooley, J., et al.: Methotrexate in Crohn´s disease: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
Hepatogastroenterology, 1999;46:1742-1749
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p=0,025

Kontrolované studie
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MTX v léčbě luminální CD

Feagen, BG., Rochon, J., Fedorak, RN., et al.: Methotrexate for the treatment of Crohnś disease. A Engl J Med,1995;332:292-297 
Oren, R., Moshkowitz, M., Odes, S., et al.: Methotrexate in chronic active Crohnś disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am 
J Gastroent,1997;12:2203-2209 
Arora,S., Katkov, W., Cooley, J., et al.: Methotrexate in Crohn´s disease: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
Hepatogastroenterology, 1999;46:1742-1749

▪ 37 pts s aktivní CD – 12,5mg /týdně p.o. 
▪ 30 pts kontrolní s placebem 
▪ CDAI  
▪ 9 měsíců
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MTX v léčbě luminální CD

Feagen, BG., Rochon, J., Fedorak, RN., et al.: Methotrexate for the treatment of Crohnś disease. A Engl J Med,1995;332:292-297 
Oren, R., Moshkowitz, M., Odes, S., et al.: Methotrexate in chronic active Crohnś disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am 
J Gastroent,1997;12:2203-2209 
Arora,S., Katkov, W., Cooley, J., et al.: Methotrexate in Crohn´s disease: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
Hepatogastroenterology, 1999;46:1742-1749

▪ 33 pts GCS dependentní CD, 33% selhání  6MP 
▪ 13 pts MTX – 15mg/týden p.o. – 22,5mg/týden  
▪ 15 pts placebo – selhání – MTX 25mg/týden  
▪ srovnání 40.týden 
▪ CDAI, vysazení/snížení GCS, počet hospitalizací, laboratorní parametry
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MTX v léčbě luminální CD

Rouiller-Barunschweig, C., Fournier, N., Pitter, V., et al.: Efficacy, Safety and Mucosal Healing of Methotrexate in a Large Longitudinal Cohort of 
Inflammatory Bowel Disease Patients. Digestion, 2017 Oct 24;96(4):220-227

▪ 262 pts aktivní CD 
▪ MTX – 25mg/týden i.m. 
▪ 40 měsíců 
▪ CDAI, slizniční hojení
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59,5%           9,5%

Kontrolované studie
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MTX v léčbě luminální CD

• Chande, N., Wang, Y., MacDonald, JK., et al.: Methotrexate for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst 
Rev. 2014 Aug 27;(8):CD006618. doi: 10.1002/14651858.CD006618.pub3. 

• Alfadhli, AA., McDonald, JW., Feagen, BG.: Methotrexate for induction of remission in refraktory Crohn´s disease (Cochrane review). 
Cochrane Database Syst Rev,2003(1):CD003459

• MTX účinný v navození  a prodloužení remise 
luminální CD 

• Doporučená indukční dávka 25mg/týden  i.m. 
• Neúčinná indukční dávka ˂ 15mg/týden 
• Postačujicí dávka pro udržení remise 15mg/týden 
• Nástup efektivity za 2-6 měsíců
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování,onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)
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MTX V LÉČBĚ PACD
Kontrolované studie o účinnosti Metotrexatu (MTX) u 
PACD nejsou k dispozici.   

MTX u PACD - indikaci ECCO neuvádí, důvodem je 
nedostatek evidence.  

Mahadevanová  2003  u  malé populace 30-ti pacientů -  pozitivní efekt MTX na zlepšení nebo 
hojení PACD u 50% sledovaných   

V klinické praxi lze MTX akceptovat v léčbě PACD v níže 
komentovaných indikacích 

1.Mahadevan U, Marion JF, Present DH. Fistula response to methotrexate in Crohn’s disease: a case series. Aliment Pharmacol her. 2003;18:1003–1008 
2. Gionchetti P, Dignass A, Danese S. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 2: Surgical Management and Special Situations J Crohns 
Colitis. 2017 Feb;11(2):135-149 
3.Gomollón F, Dignass A, Annese V. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management J Crohns Colitis. 
2017; 11(1):3-25 
4. Dassopoulos T, Sultan S, Falck-Ytter YT, et al. American Gastroenterological Association Institute technical review on the use of thiopurines, methotrexate, and anti-TNF-alpha biologic drugs for the 
induction and maintenance of remission in inflammatory Crohn’s disease. Gastroenterology. 2013; 145:1464–78. e1–5.
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MTX V LÉČBĚ PACD
ECCO quidellines  (pro luminální CD): 
MTX rezervní léčba 2. nebo 3.linie 

 -  v udržovací léčbě  remise navozené GCS  
 -  chronicky aktivní  CD  refrakterní /s intolerancí  AZA/anti TNF α 
 -  MTX lepší bezpečnostní profil = rezervní léčba s anam. malignity  

AGA  quidellines   
 - MTX  i thiopuriny  v indukci remise nejsou superiorní než placebo 
 - naopak MTX v udržovací léčbě přínosný  
 - MTX  ↓ efektivity po 3-5-ti letech ≤ 50% léčených 
 - AZA+ MTX konkomitantní léčba s anti TNF α ↓ riziko sekudární   
    ztráty léčebné odpovědi  

1.Mahadevan U, Marion JF, Present DH. Fistula response to methotrexate in Crohn’s disease: a case series. Aliment Pharmacol her. 2003;18:1003–1008 
2. Gionchetti P, Dignass A, Danese S. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 2: Surgical Management and Special Situations J Crohns 
Colitis. 2017 Feb;11(2):135-149 
3.Gomollón F, Dignass A, Annese V. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management J Crohns Colitis. 
2017; 11(1):3-25 
4. Dassopoulos T, Sultan S, Falck-Ytter YT, et al. American Gastroenterological Association Institute technical review on the use of thiopurines, methotrexate, and anti-TNF-alpha biologic drugs for the 
induction and maintenance of remission in inflammatory Crohn’s disease. Gastroenterology. 2013; 145:1464–78. e1–5.
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování, onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)
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Speciální situace 

Fertilita, gravidita 

❑ Možnost reverzibilní sterility mužů 
❑ Bez vlivu na fertilitu žen 
❑ Teratogenita během gravidity 
„aminopterinový syndrom“ (vícečetné kraniofaciální a končetinové 
abnormality, postižení CNS) 
❑ Přerušení léčby před početím ≥ 3 měsíce 
❑ Nevhodnost použití v laktaci (průnik do mateřského 

mléka)

Salliot, C., van der Heijde, D.: Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic 
literature research. Ann Rheum Dis, 2009,68:1100-1104
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Speciální situace 

Očkování 

MTX (imunomodulační th.)

ano ne

3 týdny 3 měsíceŽivé vakciny 

Neživé vakciny 

Poredská, K., Zbořil, V., Prokopová, L., et al.: Idiopatické střevní záněty, MF Aeskulap, 2018:266-271

Živé vakciny Virové Bakteriální 

Perorální Poliomyelitida 
Rotaviry 

Břišní tyfus

Intranasální Chřipka 

Parenterální Spalničky 
Příušnice 
Zarděnky 
Plané neštovice 
VZV 
Žlutá zimnice 
Japonská encefalitida

Tuberkulóza 
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Speciální situace 

Onkologické souvislosti 

❑ 2 revmatologické studie retrospektivní 
❑ Riziko neoplazie při MTX nulové nebo minimální. Regrese B-lymfomu 

asociovaného s E-B virem po přerušení MTX terapie 
❑ Gastroenterologie nemá monotématické studie

• Salliot C, van der Heijde D. Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic 
literature research. Ann Rheum Dis 2009;68:1100–4. 

• Bologna C, Viu P, Picot MC, et al. Long-term follow-up of 453 rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate: an 
open, retrospective, observational study. Br J Rheumatol 1997;36:535–40. 

• Kempen JH, Daniel E, Dunn JP, et al. Overall and cancer related mortality among patients with ocular inflammation treated 
with immunosuppressive drugs: retrospective cohort study. BMJ 2009;339:b2480.
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Léčba pacienta s neoplazií nebo 
historií neoplazie

• Rajca S.: Impact of the diagnosis and treatment of cancer on the course of inflammatory bowel 
disease. J Crohns Colitis 2014;8:819–24. 

• Danial NN.: Cell death: critical control points. Cell 2004;116:205–19. 
• Balkwill F. Tumour necrosis factor and cancer. Nat Rev Cancer 2009;9:361–71. 
• Brown ER.: A clinical study assessing the tolerability and biological effects of infliximab, a TNF-

alpha inhibitor, in patients with advanced cancer. Ann Oncol 2008;19:1340–6. 
• Harrison ML.: Tumor necrosis factor alpha as a new target for renal cell carcinoma: two 

sequential 
• phase II trials of infliximab at standard and high dose. J Clin Oncol 2007;25:4542–9. 
• Jatoi A, Ritter HL, Dueck A, et al. A placebo-controlled, double-blind trial of infliximab for 

cancer-associated weight loss in elderly and/or poor performance non-small cell lung cancer 
patients [N01C9]. Lung Cancer 2010;68:234–9. 

• Wiedenmann B.: A multicenter, phase II study of infliximab plus gemcitabine in pancreatic 
cancer cachexia. J Support Oncol 2008;6:18–25. 

• Beck KE.: Enterocolitis in patients with cancer after antibody blockade of cytotoxic T-lymphocyte-
associated antigen 4. J Clin Oncol 2006;24:2283–9. 

• Merrill SP.: Early administration of infliximab for severe ipilimumab-related diarrhea in a 
critically ill patient. Ann Pharmacother 2014;48:806–10. 

• Pages C.: Ipilimumab-induced acute severe colitis treated by infliximab. Melanoma Res 

Léková volba

Shelton, E.: Cancer Recurrence Following Immune-Suppressive Therapies in 
Patients With Immune-Mediated Diseases: A Systematic Review and Meta-
analysis. Gastroenterology 2016;151:97–109 

Metaanalýza: 
11 702 pts 
• 14 studií s monoterapií anti-TNF (33,8%) 
• 13 studií s monoterapií imunosupresí (36,2%) 
• 4 studie s kombinovanou terapií (54,5%)

Žádný statisticky významný vliv terapie IBD na nádorovou rekurenci.

Typ nádoru Ne Omezeně Ano 
Lymfom thiopuriny anti-TNF 

GCS 
MTX

Akutní myeloidní 
leukémie a těžké 
MDS

Thiopuriny Anti-TNF MTX 
GCS

Melenom Anti-TNF Thiopuriny 
GCS

MTX

Non-melanom 
kožní nádory

Thiopuriny Anti-TNF 
GCS

MTX

Ca urotraktu Thiopuriny Anti-TNF MTX 
GCS

Jiné nádory Thiopuriny 
Anti-TNF

MTX 
GCS
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MTX V LÉČBĚ IBD

Mechanismus účinku a historie (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě ulcerozní kolitidy (L.Prokopová) 
Metotrexát v léčbě luminální Crohnovy nemoci (V.Zbořil) 
Metotrexát v léčbě perianální Crohnovy nemoci (L.Prokopová) 
Speciální situace (těhotenství, očkování,onkologie) (V.Zbořil) 
Nežádoucí účinky (L.Prokopová)

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

  

Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L et al. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. JCC, 2015, 945–965 
Axelrad JE, Lichtiger S, Yajnik V. Inflammatory bowel disease and cancer: The role of inflammation, immunosuppression, and cancer treatment. World J 
Gastroenterol 2016; 22(20): 4794-4801 
Barbero-Villares A, Mendoza Jimenez-Ridruejo J, Taxonera C, et al. Evaluation of liver fibrosis by transient elastography (Fibroscan(R)) in patients with 
inflammatory bowel disease treated with methotrexate: a multicentric trial. Scand J Gastroenterol 2012;47:575-9. 
McDonald JW, Wang Y, Tsoulis DJ, et al. Methotrexate for induction of remission in refractory Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD003459. 
Patel V, Wang Y, MacDonald JK, et al. Methotrexate for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD006884.  
Jones JL, Kaplan GG, Peyrin-Biroulet L, et al. Effects of Concomitant Immunomodulator Therapy 
onEfficacy and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy for Crohn's Disease: A Meta-analysis ofPlacebo-controlled Trials. Clin Gastroenterol Hepatol 
2015;13:2233-40 e1-2; quiz e177-8.  
Gomollon F, Rubio S, Charro M, et al. [Reccomendations of the Spanish Working Group on Crohn's Disease and Ulcerative Colitis (GETECCU) on the use of 
methotrexate in inflammatory bowel disease]. Gastroenterol Hepatol 2015;38:24-30. 
Herfarth HH, Kappelman MD, Long MD, et al. Use of Methotrexate in the Treatment of InflammatoryBowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2016;22:224-33.  
Gomollón F, Dignass A, Annese V , et al on behalf of ECCO 
3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s 
Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical  Management.Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 3–25,doi:10.1093/ecco-jcc/jjw168 

▪methotrexat  

▪ přerušení léčby cca 1/3 pacientů pro NÚ 
     dávkově dependentní (25mg 17%, 15mg 3%) 
        nausea 25% setrony , hepatotoxicita  (pozor na preexistující hepatopatii, etanol), hematotoxicita          
        (spojená s hypoalbuminémií, deficitem folátů),  intersticiální pneumonitida 

▪ nezvyšuje riziko lymfomů a karcinomů  
       limitace dat s ohledem na malé využití  v praxi, viz kumulativní  dávka… 

▪ senescenti vhodná alternativa imunomodulace    
     thiopurinů i biologické léčby 

▪ pediatrie/mladí muži - ↑ využití MTX s ohledem na riziko             
                                               lymfomů HSTCL 

  
 

MTX V LÉČBĚ IBD - NÚ
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Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L et al. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. JCC, 2015, 945–965 
Axelrad JE, Lichtiger S, Yajnik V. Inflammatory bowel disease and cancer: The role of inflammation, immunosuppression, and cancer treatment. World J 
Gastroenterol 2016; 22(20): 4794-4801 
Barbero-Villares A, Mendoza Jimenez-Ridruejo J, Taxonera C, et al. Evaluation of liver fibrosis by transient elastography (Fibroscan(R)) in patients with 
inflammatory bowel disease treated with methotrexate: a multicentric trial. Scand J Gastroenterol 2012;47:575-9. 
McDonald JW, Wang Y, Tsoulis DJ, et al. Methotrexate for induction of remission in refractory Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD003459. 
Patel V, Wang Y, MacDonald JK, et al. Methotrexate for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD006884.  
Jones JL, Kaplan GG, Peyrin-Biroulet L, et al. Effects of Concomitant Immunomodulator Therapy 
onEfficacy and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy for Crohn's Disease: A Meta-analysis ofPlacebo-controlled Trials. Clin Gastroenterol Hepatol 
2015;13:2233-40 e1-2; quiz e177-8.  
Gomollon F, Rubio S, Charro M, et al. [Reccomendations of the Spanish Working Group on Crohn's Disease and Ulcerative Colitis (GETECCU) on the use of 
methotrexate in inflammatory bowel disease]. Gastroenterol Hepatol 2015;38:24-30. 
Herfarth HH, Kappelman MD, Long MD, et al. Use of Methotrexate in the Treatment of InflammatoryBowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2016;22:224-33.  
Gomollón F, Dignass A, Annese V , et al on behalf of ECCO 
3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s 
Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical  Management.Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 3–25,doi:10.1093/ecco-jcc/jjw168 
Zbořil a kol. Idiopatické střevní záněty. © Mlada fronta a. s., 2018,ISBN 978-80-204-4720-3 

▪  myelosuprese 
▪  irreversibilní jaterní fibróza 
▪  pneumopatie 
▪  nefrotoxicita 
▪  megaloblastová anémie 
▪  intolerance (nausea, vomitus, anorexie, stomatitida, diarrhoe) 
▪  prokazatelná teratogenita a embryotoxicita  
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Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L et al. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. JCC, 2015, 945–965 
Axelrad JE, Lichtiger S, Yajnik V. Inflammatory bowel disease and cancer: The role of inflammation, immunosuppression, and cancer treatment. World J 
Gastroenterol 2016; 22(20): 4794-4801 
Barbero-Villares A, Mendoza Jimenez-Ridruejo J, Taxonera C, et al. Evaluation of liver fibrosis by transient elastography (Fibroscan(R)) in patients with 
inflammatory bowel disease treated with methotrexate: a multicentric trial. Scand J Gastroenterol 2012;47:575-9. 
McDonald JW, Wang Y, Tsoulis DJ, et al. Methotrexate for induction of remission in refractory Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD003459. 
Patel V, Wang Y, MacDonald JK, et al. Methotrexate for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD006884.  
Jones JL, Kaplan GG, Peyrin-Biroulet L, et al. Effects of Concomitant Immunomodulator Therapy 
onEfficacy and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy for Crohn's Disease: A Meta-analysis ofPlacebo-controlled Trials. Clin Gastroenterol Hepatol 
2015;13:2233-40 e1-2; quiz e177-8.  
Gomollon F, Rubio S, Charro M, et al. [Reccomendations of the Spanish Working Group on Crohn's Disease and Ulcerative Colitis (GETECCU) on the use of 
methotrexate in inflammatory bowel disease]. Gastroenterol Hepatol 2015;38:24-30. 
Herfarth HH, Kappelman MD, Long MD, et al. Use of Methotrexate in the Treatment of InflammatoryBowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2016;22:224-33.  
Gomollón F, Dignass A, Annese V , et al on behalf of ECCO 
3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s 
Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical  Management.Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 3–25,doi:10.1093/ecco-jcc/jjw168 
Zbořil a kol. Idiopatické střevní záněty. © Mlada fronta a. s., 2018,ISBN 978-80-204-4720-3
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Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L et al. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. JCC, 2015, 945–965 
Axelrad JE, Lichtiger S, Yajnik V. Inflammatory bowel disease and cancer: The role of inflammation, immunosuppression, and cancer treatment. World J 
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▪ irreversibilní jaterní fibróza 
     vzácně při kumulativní dávce > 1,5 g  
     elastografie jater/jaterní biopsie  
     cave NAFLD/NASH/PNAFLD 
     etanol abusus, preexitující jaterní onemocnění 

▪  intersticiální pneumonitidy  
      spirometrie+ bodypletysmografie 

▪  nausea, vomitus 
      25% efektivní setrony, dávkování na noc  
▪  anorexie   
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▪ Myelosuprese  
     spojená s hypoalbuminémií 
     deficitem folátů 
     prevence kyselinou listovou 
     dávkovací dependence = vzácná při  < 15 mg/týden   
   
▪ megaloblastová anémie 
     prevence a léčba kyselinou listovou, výskyt v 80% 
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▪methotrexat  

▪ relativní riziko karcinomu 1,3-1,7 při expozici 
      data odlišná AZA 18.6, MTX 2.1% 

▪ reversibilní po ukončení léčby (vyjma NMSC)
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Děkujeme za pozornost
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Cíle léčby IBD 
• neexistuje kauzální terapie 

• změna nepříznivého přirozeného průběhu IBD 
• kompletní a setrvalé zhojení slizničních změn
• zabránit komplikacím choroby (stenózy, abscesy, 

píštěle)
• zabránit hospitalizacím a operacím
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Možnosti farmakologické terapie IBD 
• konvenční léčba 

– aminosalicyláty 
– kortikosteroidy 
– imunosupresivní léčba 

• azatioprin
• cyklosporin 
• metotrexat 

• biologická léčba 
– anti-TNF preparáty
–  protilátky proti integrinovému 

receptoru α4β7  
– inhibice interleukinů 12 a 23
– biosimilární preparáty 

• podpůrná léčba 
– antibiotika  
– probiotika 
– enterální nebo parenterální 

výživa 
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Základní strategické principy 
• terapie relapsu (navození remise)
– léky s rychlým nástupem účinku 
– kortikosteroidy, cyklosporin a biologická léčba

• profylaxe (udržení fáze remise)    
– azatiopurin, metotrexat 
– aminosalicyláty 
– Biologická léčba

• kortikoidy jsou zcela nevhodné pro udržovací 
léčbu IBD  (nežádoucí účinky) 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Základní strategické principy 
• terapie komplikací IBD 

– většinou chirurgická léčba v kombinaci s biologickou léčbou 

– Crohn.ch.:
• abscesy, píštěle, perforace, krvácení, obstrukce a neoplázie 

– ulcerosní kolitida:  
• krvácení, perforace, neoplazie, stenozy a toxické 

megacolon 

• terapie mimostřevních projevů IBD     
– kožní, kloubní, oční, jaterní 
– biologická léčba  

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Strategie léčby IBD 

Lukáš M., Med. praxi 2012; 9(2): 53–56
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Strategie léčby IBD 
• metoda „step up“ 

– většina pacientů 

• metoda „step down“
– začátek onemocnění před 18 rokem života 
– extenzivní postižení tenkého střeva nebo horní části GIT
– přítomnost perianální formy nemoci (píštěle, nebo abscesu)
– mimostřevní projevy

• „časně akcelerovaná terapie“
– zavedení biologické léčby během několika měsíců od 

stanovení diagnozy

Lukáš M., Med. praxi 2012; 9(2): 53–56
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• protizánětlivý efekt
• přesný mechanizmus účinku není znám

– modulace tvorby prozánětlivých cytokínů a inhibice syntézy 
prostaglandinů a leukotrienů

• antioxidant volných kyslíkových radikálů 
(chemoprevence) 

• účinná látka aminosalicylátu je 5-aminosalicylová kyselina 
(5-ASA, mesalazin)

• různé lékové formule 5-ASA s cílem zabránit vstřebání 
léčiva v proximálním tenkém střevě 

Aminosalicyláty

Prokopová et al., Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400
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Lékové formy 5-ASA 
• Sulfasalazin 

– sulfonamidový nosič sulfapyridin brání uvolnění a úplnému 
vstřebávání 5-ASA v tenkém střevě

– bakteriemi štěpen v tlustém střevně a uvolněn 5-ASA 
– velké množství (40%) nežádoucích účinků  (hepatotoxické a 

myelotoxické) 
– v současnosti použití pouze u periferních artropatií v rámci 

mimostřevních projevů IBD

Prokopová et al., Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400
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Lékové formy 5-ASA 
• pH dependentní uvolňování  

– 5-ASA chráněna obalem ze speciální pryskyřice, která je 
rozpustná pouze při pH > 6 (Eudragit L; Salofalk tbl., Claversal 
tbl.), resp. pH > 7 (Eudragit S; Asacol tbl.) 

• řízené uvolňování  
– obsahují mikrogranule (mikropelety) mesalazinu velikosti do 
    1 mm, které jsou obaleny etylcelulózou (Pentasa SR tbl.)
– rozpuštění obalu každé mikropelety probíhá konstantně 

pomalu, přičemž dojde k uvolnění účinné látky do střevního 
lumen – 50% jejunum a iluem, zbytek v proximální části 
tračníku 

Prokopová et al., Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400
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Lékové formy 5-ASA 
• MMX mesalazin (Mezavant) – v ČR nedostupné 

– mikrogranule 5-ASA obaleny polyakrylátovou pryskyřicí (Eudragit S) a 
zality do hydrofilní a lipofilní matrix

– při průchodu trávicí trubicí se tableta rozpouští tak, že vytváří vazký gel, ze 
kterého se pomalu, ale kontinuálně uvolňuje mesalazin

– uvolnění 5-ASA především v levém tračníku  

• sachety (forma granulátu) 
– princip uvolnění léčiva shodný s konceptem využívajícím změnu pH 

střevního obsahu (Salofalk granule) 
– nebo postupné uvolňování 5-ASA z granulí, do nichž jsou vlisovány 

mikropelety (cca 1 mm) obalené v etylcelulóze (Pentasa granulát)
– umožnují podání vyšší dávky léčivé látky v jedné dávce  

Prokopová et al., Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400
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• lokální podávání 
– obsahují samotný mesalazin
– čípky: efekt cca  12 – 15 cm od anu  
– rektální nálevy : efekt až do sestupného tračníku  
– pěny (v ČR nedostupné): efekt cca 30-40 cm od anu 

Lékové formy 5-ASA 

Prokopová et al., Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400
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Indikace a dávkování 5-ASA
• indikace: 
– Crohnova nemoc (CN) 

• studie neprokázali efektivitu 5-ASA v léčbě CN 
• jediná indikace: prevence recidivy po resekci ilea ve 

vysokých dávkách (4g/denně) 

– ulcer. kolitida – lehká nebo středně těžká forma 
• chemoprevence KRK u kolonického postižení 
• dávkování ideálně v jedné dávce – vyšší compliance 
• minimální udržovací dávka 3g/den 

ECCO; 3rd ed., Volume 11, Issue 1, January 2017, Pages 3–25,
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Nežádoucí účinky 5-ASA
• intolerance mesalazinu [15%]
• průjem, bolest hlavy, nausea, vyrážka, 

trombocytopenie
• vzácně vzplanutí UC 
• nefrotoxicita : interstitialní nefritida [1 na 500 

léčených]
• poškození kostní dřeně

ECCO; 3rd ed., Volume 11, Issue 1, January 2017
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Kortikosteroidy 

• rychlý nástup účinků 
− parenterálně: 48 – 72 hodin 
− perorálně: 1 týden 

Zbořil, et al., Kortikoidy v léčbě nespecifických střevních zánětů, Galén XII, 2001 

• mechanismus účinku 
− imunosuprese  +  anti inflamace
− účinky na cirkulaci leukocytů
− schopnost měnit specifické 

buněčné funkce
− smíšené protizánětlivé účinky 
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Pro mnohé pacienty znamená dlouhodobá odpověď na CS 
prodloužené vystavení účinku CS

(n=109)

Munkholm et al. Gut 1994;35(3):360-2 

                
V průhěhu léčby se mnozí pacienti stávají kortikodependentními nebo 
podstupují chirurgický výkon

                                                30 dní po začátku léčby CS

Kortikosteroidy 
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Dávkovací schéma kortikoidů 

• Kortikodependence
– nemožnost redukce dávky 

prednisolon pod 10mg/den, 
nebo Budesonid pod 
3mg/den po dobu 3 měsíců 

– recidiva onemocnění do 3 
měsíců po vysazení kortikoidů

• Kortikorezistence 
– aktivní nemoc i přes 

dávkování prednisolon 
1mg/kg/den po dobu 4 týdnů 

Malchow et al., Gastroenterology 1984
ECCO; 3rd ed., Volume 11, Issue 1, January 2017
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Kortikosteroidy: 
klinická remise vs. slizniční hojení

• 142 pacientů s CN 
– kolonické a ileocekalní postižení 

• prednisolone 1mg/kg
• 7 týdnů léčba systémovými CS
• klinická remise u 92% (n=131)
• endoskopická remise u 29% 

(n=38)

Modigliani R. GASTRO 1990

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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CS

metabolické

neuro-          
psychiatrické  kožní

kostní

ostatní oční

Nežádoucí účinky systémových 
kortikosteroidů
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• Budesonide
  - CIR (controlled ileal relase) 
  - pH - dependent release
• extenzivní „first-pass metabolism“ v játrech
• minimální vedlejší systémový účinek 
• perorální forma: 3-9mg/den 
• lokální forma: rektální pěna/klysma    

Topické steroidy

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Kortikosteroidy:
udržovací terapie CN budesonidem

topické kortikoidy nejsou vhodné k udržovací léčbě 
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Hlavní indikace kortikosteroidů
• systémové kortikoidy (Medrol, Prednison) 

– těžká nebo středně těžká forma IBD, nereagující na konvenční terapii 

• topické kortikoidy p.o.
– Crohn. choroba – ileocekální postižení, lehká nebo středně těžká forma 

• budenoside (Budenofalk 3mg, Entocort 3mg, Budenofalk UNO 9mg)
– ulcerosní kolitida – lehká nebo středně těžká forma 

• budenoside MMX  (řízené uvolňování, Cortiment 9mg)   

• lokální kortikoidy
– postižení rekta a levého tračníku

• budenofalk pěna
• entocort klysma   

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Imunosupresivní léčba 
• konvenční imunosupresivní léčba 
• Cyklosporin (i.v. 2mg/kg/den) 

– rychlý nástup účinku 
– záchranná léčba fulminantní ulcerosní kolitídy  

• Azatioprin, Metotrexat 
– pomalý nástup účinků

– vhodné k udržovací léčbě 
• Azatioprin pro léčbu CN a UC (p.o. 2-2,5mg/kg/den)
• Metrotrexat pro léčbu CN  (s.c. nebo i.m. 

20-25mg/kg/týdně) 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Azathioprin v udržení 
kortikoidy navozené remise CN

100 
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40 

60 

80 

1 3 5 7 9 11 13 15

Duration of trial (months)

Azathioprine
No treatment

% On trial

• 63 pacientů

• Prednisolone 1 mg/kg then 
tapered to 0 mg at M3

• End point = remission 
(CDAI <150) 

– M3 (n=63): 73% (AZA) vs 
63% (NS)

– M15 (n=45): 42% (AZA) vs 
7% (P=0.001) 

42%

CS

7%

Candy S. et al. Gut 1995, 37: 674-8
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Udržovací terapie thiopuriny u dětských 
pacientů

P<.007
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N=72 pts with UC

Aza 2mg/kg 
vs mesalazine 3.2 g/d

Investigator blinded

Azathioprin v terapii UC 

   
   

   
   

   
   

   
 

p=0.030

% remission off steroids at month 6

5-ASA AZA

Ardizzone S, et al. Gut 2006;55:47-53
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Travis et al. Gut 2006;55(Suppl 1):i16-i35                                                     
Rosh et al. NASPGHAN Clin Vign Poster Sessions 2006 Abstracts

Bezpečnost thiopurinů

• symptomy podobné chřipce (myalgie, bolesti hlavy)
• nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem
• myelotoxicita
• pankreatitida
• lymfoproliferace (RR 2-4)
• nádorové onemocnění při dlouhodobé léčbě
– lymfomy, nemelanomové kožní nádory
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Porovnání účinnost MTX a AZA v 
terapii chronicky aktivní CN

Randomized single-blinded 
trial
54 patients
Chronically active CD
Prednisone>10mg more than 4 
mo during the last year
 
Methotrexate 25 mg/week
3 mo IM then 3 mo orally
vs azathioprine 2mg/kg 6 mo

End point
CDAI<150 without steroids

NS

NS

Ardizzone et al, Dig Liver Dis 2003; 35: 619
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Metotrexat v terapii chronicky aktivní 
UC

Randomized double-blind trial 
67 patients
Chronically active UC
Mayo score ≥ 7
Prednisone>10mg more than 4 mo 
over the last year

Methotrexate orally 12,5 mg/week
  vs placebo
9 months

End points
- Remission
- Relapse

NS

Relapses: 64% (MTX) vs 44% (placebo)

Remission

NS

Oren et al, Gastroenteroloy 1996; 110: 1416-21

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

Cyklosporin A v terapii UC refrakterní na i.v. 
kortikoidy

Van Assche G, et al. GE 2003;125:1025-31

• 73 pts
   -   CyA 2 mg/kg vs. CyA 4 mg/kg

kolektomie:
8,6% vs. 13,1%

hypertenze:
8,6% vs. 23,7%
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Biologická léčba 
• léky biologické povahy, které jsou vyráběny 

geneticky modifikovanými buněčnými 
kulturami

• komplexní proces probíhající za 
kontrolovaných podmínek v bioreaktorech 

• určitý stupeň variability
– zpravidla žádná šarže originálního biologického 

léku není stoprocentně identická a kvalita 
produktu tak v průběhu roku může kolísat 

http://www.congressprague.cz/ibd2018
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Biologická terapie – anti-TNF
• monoklonální protilátky proti tumor nekrotizujícímu
    faktoru alfa (TNFα),  tzv . anti-TNF 

– Infliximab, Remicade (CN, UC) 
• konstantní humánní strukturou IgG1 (75 %) a variabilní myší 

strukturou – vazebním místem pro TNFα (25 %)
• i.v. podání, 5mg/kg á 8 týdnů (indukční režim 0-2-6týden) 

– Adalimumab, Humira (CN, UC)
• plně humánní monoklonální protilátka 
• s.c. podání, 40mg s.c. á 14dní (indukční režim 160-80-40mg) 

– Golimumab, Simponi (UC) 
• plně humánní monoklonální protilátka 
• s.c. podání, 50-100mg s.c. á 4 týdny (indukční režim 0-2-6týden) 

Douda T, Interní Med. 2017; 19(3): 110–115
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Biologická terapie – anti-integrinový 
receptor α4β7

• humanizovaná monoklonální protilátka typu IgG1 proti 
leukocytárnímu integrinovému receptoru α4β7

• Vedolizumab, Entyvio (CN, UC)  
– i.v. podávání, 300mg i.v. á 8 týdnů (indukční režim 0-2-6týden)
– užití v případě kontraindikace anti-TNF 
– zabránění vstupu aktivovaných T-lymfocytů z krevního řečiště skrze 

kapilární stěnu do střeva 
– vysoká bezpečnost, selektivní účinek na GIT
– nevýhodoy

• pomalý nástup protizánětlivého účinku a omezené působení na mimostřevní 
projevy IBD

• nízký potenciál pro léčbu perianální formy Crohnovy choroby 

Bortlík M. Gastroent Hepatol 2014; 68: 481–484. 
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Biologická terapie – protilátky pro IL 12 a 23

• humánní monoklonální IgG1 protilátka proti interleukinům 
12 a 23

• Ustekinumab, Stelara (CN)  
– 1. dávka i.v. cca 6mg/kg, poté s.c. 90mg á 8-12 týdnů  
– při selhání konvenční terapie nebo anti-TNF léčby
– vysoká bezpečnost 

Sandborn WJ, et al. N Engl J Med 2012; 367: 1519–1528. 

http://www.congressprague.cz/ibd2018


www.congressprague.cz/ibd2018

XVII. intenzivní kurz IBD
pro lékaře a zdravotní  sestr y

• střední a vysoká aktivita CN, selhání 
předcházející standardní terapie 

• mimostřevní projevy
• navození slizničního zhojení
• komplexní perianální píštěle nereagující na 

předcházející terapii (IMS,CS)
• ke snížení dávky nebo vysazení CS

Indikace biologické léčby u CN 

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Indikace biologické léčby u UC 
• Středně těžká a těžká UC nereagující na kortikoterapii 

a/nebo imunosupresivní léčbu (azathioprin, 
merkaptopurin, methotrexat)

• „Záchranná terapie“ u těžkého průběhu UC jako 
alternativa léčby cyklosporinem a tacrolimem po selhání 
iv.  zvážení operačního řešení

• Snížení nebo vysazení dlouhodobé  kortikoterapie

• Terapie extraintestinálních projevů UC spojených s 
aktivitou střevního zánětu (především pyoderma 
gangrenosum a erytema nodosum) resistentních na 
kortikoterapii jako alternativa léčby cyklosporinem

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Vyšetření před zahájením biologické 
terapie 

• Vyloučení aktivní virové, bakteriální nebo parazitární infekce 
– chronické infekční hepatitidy
– clostridium dificile  
– latentní tuberkulóza (rtg, Quantiferon test, Mantoux test) preferuje se plicní 

konsilium před zahájením terapie
• V případě pozitivního nálezu latentní tbc, možno zahájit biologickou terapii 

až po zavedení profylaktické léčby antituberkulotiky   nejdříve za 1 měsíc  
• Vyloučení nádorových, autoimunitních a závažných alergických  reakcí na 

anti TNF alfa léčiva
• Vyloučit závažného kardiovaskulárního onemocnění (NYHA III-IV) 

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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• vyloučení abscesového ložiska, 
intra-abdominálně a (nebo) perianálně 
lokalizovaného

• symptomatické stenózy trávicí trubice

• náhlou břišní příhodu, včetně toxického 
megakolon

Vyšetření před zahájením biologické 
terapie 

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Konkomitantní terapie azatioprin a 
biologická léčba

• současné podávání AZA/6MP/MTX snižuje tvorbu ATÏ
• zvyšuje účinnost biologického preparátu u pacientů, kteří 

nebyli léčeni imunosupresivní terapii či biologickou terapií v 
minulosti 

• ideálně 6 – 12 měsíců 
• delší konkomitantní imunosupresivní terapie může zvyšovat 

riziko infekčních a lymfoproliferativních chorob

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Kontraindikace k anti-TNFα  terapii
• Aktivní infekce
• Latentní tuberkulóza (neléčená)
• Demyelinizační choroby
• Neoplazma v anamnéze (<5let)
• Nedrénovaný absces
• Alergické reakce na infliximab/adalimumab
• Srdeční selhání (NYHA >2)
• Krátkodobý efekt 

(infliximab<4týdny;adalimumab<týden) 

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Ukončení nebo přerušení biologické  
terapie 

• závažný nežádoucí účinek 
• neučinnost biologické terapie
• dosažení hluboké remise a absence rizikových 

faktorů 
• při dosažení částečné léčebné odpovědi není 

horní hranice  trvání biologické léčby stanovena 

Bortlík M, et al., Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 11–27. 
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Terapie IBD v graviditě
• léky přípustné
- 5-ASA, syst. a topické CS, AZA/6-MP, CyA, 

• biologická léčba (do 2.trimestru, 24-26 týden)
– nedostatek údajů pro Vedolizumab 

• léky nevhodné
-  MTX (teratogenní), Cipro+metro (1.trimestr)

ECCO; 3rd ed., Volume 11, Issue 1, January 2017
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Biosimilární léky 
• biologický léčivý přípravek, který je vysoce 

podobný již existujícímu biologickému léčivému 
přípravku („referenčnímu přípravku“) 

• stejně efektivní, bezpečné a účinné v porovnání 
   s originálním přípravkem 
• hlavní výhoda – nižší cena – vyšší podíl léčených 

pacientů 

Gecse KB, et al. J Crohns Colitis  2016;10:133–40.
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Biosimilární léčivé přípravky

Gecse KB, et al. J Crohns Colitis  2016;10:133–40.
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Závěr 
• postupné rozšiřování farmakologické léčby IBD
• důraz na molekulární ovlivnění zánětlivého 

procesu 
• léčivé preparáty s novým mechanizmem účinku 
• biosimilární léčivé přípravky vedou k nižším 

ekonomickým nákladům na léčbu IBD 
• vyšší počet léčených pacientů 
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ABBVIE, GENERÁLNÍ PARTNER
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PFIZER, HLAVNÍ PARTNER
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SANDOZ, HLAVNÍ PARTNER
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BIOVENDOR – LABORATNORNÍ MEDICÍNA, PARTNER
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EGIS PRAHA, PARTNER
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JANSSEN-CILAG, PARTNER
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medac, PARTNER
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