
146

ÚVOD

První doporučení k léčbě biologickými léky ne-
utralizujícími TNF včetně sledování jejich bez-
pečnosti publikovala Česká revmatologická spo-
lečnost v roce 2004 (1). Do té doby byla většina
uveřejněných poznatků získána ze základních
randomizovaných klinických studií. Pečlivé sledo-
vání rozsáhlých počtů nemocných v národních re-
gistrech pacientů, postmarketingová hlášení, čet-
ná krátkodobá či dlouhodobá klinická hodnocení
a jejich metaanalýzy přinesly další údaje týkající
se bezpečnosti jejich podávání. Nově se také v běž-
ném užívání objevily další léky této skupiny s ji-

ným mechanismem účinku a tedy i jiným spekt-
rem možné toxicity. Indikace k podávání těchto no-
vých biologických léků, hodnocení účinnosti a sle-
dování efektu byly součástí doporučení k léčbě RA
publikované v roce 2007 (2). Tento článek podává
inovované údaje týkající se bezpečnosti podávání
léků neutralizujících TNF a dále těch s jiným me-
chanismem účinku, které jsou v běžném používá-
ní v ČR (rituximab, abatacept), či velmi pravdě-
podobně v blízké budoucnosti budou (tocilizumab).
Článek nenahrazuje všechny aspekty týkající se
bezpečnosti vyjmenované v sumárních charakte-
ristikách jednotlivých léků, které jsou uvedeny
v příbalových dokumentacích a je potřebí se jimi
řídit. Měl by sloužit především jako strategický do-
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kument postupů v některých speciálních přípa-
dech a jako shrnutí informací, které by mělo
umožnit informované rozhodnutí ve variabilních
situacích, pro které nelze stanovit předem jednot-
ný návod.

BEZPEČNOST LÉČBY ANTAGONISTY TNF

Nejdůležitější potenciální rizika, která jsou aso-
ciována s anti-TNF alfa terapií, zahrnují infekce,
malignity, infuzní reakce nebo reakce v místech
vpichu, neurologické projevy, hematologické změ-
ny, kardiovaskulární, plicní, kožní, autoimunitní
a případně další komplikace.

Infekce
Anti-TNF léčba obecně zvyšuje náchylnost k in-

fekcím, především jsou o něco častější běžné in-
fekční komplikace (3, 4). Méně jednoty panuje ko-
lem vážných infekcí, které buď nejsou nijak vý-
razně zvýšené, pokud jsou pacienti srovnáváni
s těmi, kteří berou léky modifikující průběh cho-
roby (DMARD), nebo např. podle švédského re-
gistru jsou častější jen v prvním roce léčby (5).
K podobnému závěru došlo pozorování v USA (6).
Vyšší frekvenci infekcí včetně vážných, popisuje
však německý registr (7). Zvýšenou incidenci váž-
ných infekcí předkládá také metaanalýza klinic-
kých hodnocení s anti-TNF monoklonálními pro-
tilátkami (8). Jsou popisovány častější infekce
v některých specifických místech – kůže, měkké
tkáně, klouby. Nedávno byla prokázána vyšší frek-
vence herpes zoster v souvislosti s léčbou inflixi-
mabem a adalimumabem (9). Incidence infekcí se
prudce zvyšuje při kombinaci biologických léků,
především anti-TNF s anakinrou a abataceptem.

V poslední době bylo zdůrazněno nebezpečí in-
fekce histoplazmózou a dalšími invazivními my-
kotickými infekcemi, jako jsou kokcidiomykóza
a blastomykóza (10). Americká FDA (Food and
Drug Administration) podotýká, že tyto infekce
mohou být systémové či lokalizované a že proti-
látkový test na histoplazmózu může být u někte-
rých pacientů negativní, navzdory aktivní infek-
ci. Obecně je zvýšena tendence ke granulomatóz-
ním infekcím. Vedle tuberkulózy (viz dále) a již
jmenovaných mykotických infekcí jde např. o lis-
teriózu, kandidózu, nokardiózu a infekce netu-
berkulózními mykobakteriemi (11, 12).

Pravděpodobně je také zvýšená frekvence re-
aktivace chronické infekce hepatitidou B (4, 13).
Zřejmě však není zvýšená toxicita anti-TNF u ne-
mocných s hepatitidou C, kazuisticky zde bylo do-
konce popsáno zlepšení stavu (14).

Doporučení
1. Anti-TNF léky se nedoporučuje podávat v pří-

padě vážnější nebo oportunní infekce, jmeno-
vitě by neměly být podány při septické artriti-
dě, infikované endoprotéze, akutním abscesu,
osteomyelitidě, sepsi, systémové mykotické in-
fekci a při listerióze. Léčba může být zahájena
až po zhojení infekce.

2. Pacienti by měli být klinicky monitorováni pro
možný vývoj systémové mykotické infekce,
včetně sledování teploty, únavnosti, poklesu na
hmotnosti, pocení, kašle, dušnosti, plicních in-
filtrátů či případně dalších systémových pří-
znaků. Pokud se prokáže tato infekce, léčba an-
ti-TNF se přerušuje do úplného zhojení (10).

3. TNF blokující látky by neměly být používány
u nemocných s hepatitidou B. V případě, že se
hepatitida B objeví nově během léčby, je dopo-
ručováno podání antivirové terapie. U hepati-
tidy C není dostatek poznatků, ale terapie je
v zásadě možná, nicméně je potřebná důsled-
ná monitorace jaterních testů a virémie během
léčby.

4. Před terapií anti-TNF se podobně jako před te-
rapií methotrexatem doporučuje vyšetření na
přítomnost virové hepatitidy. Podrobně je tato
problematika probrána v článku Šléglové
a spol. (13). Souhrnně by měly být vyšetřeny
tyto testy: HBsAg, anti-HBs a anti-HBc pro po-
souzení přítomnosti hepatitidy B a anti-HCV
pro posouzení hepatitidy C. U pacientů, kteří
budou mít pozitivní HBsAg, nebo pozitivní an-
ti-HBs + anti-HBc, nebo pozitivní anti-HBc, je
nutné kompletní sérologické vyšetření (HBe-
Ag, anti-HBe) včetně kvantitativního stanove-
ní HBV-DNA. Kvantitativní stanovení HBV je
nezbytné i k odlišení tzv. pre-core mutace vi-
ru, kde nelze užít HBeAg jako ukazatel in-
fekčnosti (10). Velmi informativní přehled do-
poručuje u pacientů HBsAg negativních a an-
ti-HBc pozitivních monitorovat HBsAg lx mě-
síčně a léčit lamivudinem, pokud se objeví
HBsAg pozitivita (15).

U pacientů s pozitivním anti-HCV je nezbytné
doplnit kvantitativní vyšetření HCV- RNA (10, 16).

Zdá se, že terapie inaktivních nosičů HBsAg je
možná po preventivním podání lamivudinu (17).
Ten má pak být podáván ještě 10–12 měsíců po
ukončení anti-TNF léčby.

U všech pacientů chronicky infikovaných HBV
či HCV virem podstupujících anti-TNF léčbu je
nutné provádět pravidelně monitoraci HBV-DNA
(u hepatitidy B) či HCV-RNA (u hepatitidy C)
a ALT k časnému zachycení eventuální reaktiva-
ce infekce.

Tuberkulóza
Anti-TNF terapie je spojena s vyšším rizikem

tuberkulózy (TBC) (18). První na tuto skutečnost
upozornil Keane, který popsal 70 nemocných
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s TBC v souvislosti s léčbou infliximabem (19).
Většina nemocných měla nejspíše reaktivaci la-
tentní TBC, protože se vyskytla v prvních měsí-
cích léčby, s mediánem nástupu nemoci 12 týdnů.
U více než 50 % případů šlo o mimoplicní TBC.
TBC v souvislosti s etanerceptem popsal první
Mohan, vznik onemocnění byl pozdější, s mediá-
nem 11,5 měsíce, což odpovídá buď nově získané
infekci, nebo pomalejšímu vzniku reaktivace la-
tentní TBC (20). I zde měla nadpoloviční část ne-
mocných (52 %) mimoplicní TBC. Mimoplicní lo-
kalizace byly různé, např. hepatobiliární systém,
kosti, CNS a další.

Přibývá důkazů o tom, že častěji je TBC spjata
s monoklonálními protilátkami, než s etanercep-
tem (21, 22). Nejčastěji uváděné hodnoty výskytu
jsou 54/100 000 začátků léčby s infliximabem
a 28/100 000 začátků léčby s etanerceptem (11,
23), což je asi 8x a 4x více, než v běžné populaci.
Jednotlivé statistiky se dost liší, určitý přehled po-
dává recentní publikace (24). U adalimumabu byl
před zavedením opatření na prevenci TBC počet
udán 1300/100 000 paciento-roků (p-r), po zave-
dení prevence pak 330/100 000 p-r v Evropě
a 80/100 000 p-r v USA (25).

Od doby zahájení preventivních opatření se
frekvence TBC v souvislosti s léčbou anti-TNF
preparáty většinou výrazně snížila. Jako modelo-
vý příklad se uvádí zkušenost ze Španělska, kde
podrobná anamnéza, RTG plic, opakovaný test
Mantoux a terapie INH v indikovaných případech
před začátkem anti-TNF terapie vedly ke snížení
výskytu TBC o 83 % (26–28). Při analýze vznik-
lých případů TBC se často ukázalo, že většina
těch, kdo dostali TBC, neměla proveden opakova-
ný Mantoux II test, ač podle lokálních doporuče-
ní mít měla (29). Nicméně, TBC se objeví i tam,
kde byli pacienti pečlivě vyšetřeni na latentní
TBC, jak se ukázalo např. v klinickém hodnocení
START nebo v analýze případů TBC v USA (30,
31). Recentní analýza z francouzského registru
u pacientů léčených mezi roky 2004 až 2007 (te-
dy již v době prováděného skríninku na TBC) uka-
zuje incidenci TBC 116,7/100 000 p-r, přičemž pro
adalimumab byla roční incidence TBC spočítána
na 215/100 000, pro infliximab 187,5/100 000 a pro
etanercept 9,3/100 000 (22). Tyto údaje naznaču-
jí, že skrínink nedokáže vždy efektivně identifi-
kovat pacienty s rizikem TBC, poněvadž u 67 %
nemocných, kteří vyvinuli TBC a měli proveden
tuberkulinový test, byl tento test pod 5 mm (21,
22). Falešně negativní tuberkulinový test může
být důsledkem předcházející imunosupresivní léč-
by (32). Pacienti, kteří obdrží preventivní terapii
INH však téměř nikdy TBC nevyvinou (33). Dél-
ka doporučení ohledně podávání INH se liší,
v USA a některých evropských zemích je to 9 mě-
síců, v České republice či např. ve Velké Británii

6 měsíců. Zajímavé ovšem je to, že přehledná pub-
likace zhodnocující provedené studie (34) považu-
je 6měsíční podávání INH za nedostatečné a do-
poručuje 9–10měsíční podání.

Zvýšená frekvence infekce TBC v souvislosti
s anti-TNF léčbou si vynutila přísnou kontrolu pa-
cientů, kteří mají takovou léčbu dostat. Existují
lokální doporučení v různých zemích, která se od
sebe více či méně liší, ale prakticky vždy je vyža-
dován tuberkulinový test, rtg hrudníku, podrobná
anamnéza směrem k prodělanému tuberkulózní-
mu onemocnění, jeho léčbě, kontaktu, včetně kon-
taktu s TBC v minulosti, původu či pobytu v en-
demické oblasti. Kožní test s tuberkulinem nevy-
žadují např. doporučení ve Velké Británii (35). Vy-
cházejí z názoru, že jeho vypovídací schopnost
u imunosuprimovaných nemocných je nízká a spí-
še kalkulují riziko vzniku TBC podle individuál-
ní situace nemocného v závislosti na jeho původu
a možnosti nákazy TBC v minulosti. Protože rizi-
ko závažného jaterního poškození v souvislosti
s léčbou izoniazidem [definováno jako hepatitida
stupně 3 (5–20násobné zvýšení aminotransferáz
nad horní hranici), nebo stupně 4 (více jak 20ná-
sobné zvýšení aminotransferáz)] se udává v prů-
měru jako 278/100 000 nemocných, kalkulují, co
převáží, zda riziko TBC či riziko hepatitidy po
INH, a podle těchto údajů doporučují nebo nedo-
poručují preventivní terapii. Řada doporučení ne-
bere v úvahu předchozí BCG vakcinaci a považu-
je velikost indurace v tuberkulinovém testu 5 mm
a více jako pozitivní, protože se domnívá, že po ví-
ce letech je efekt BCG vakcinace na pozitivitu to-
hoto testu již malý a je zvažován také tlumící přís-
pěvek glukokortikoidní a imunosupresivní léčby.
V populaci našich nemocných, kteří byli kandidá-
ti na biologickou léčbu v posledních 2 letech, byl
test Mantoux II 5 mm a více přítomen v 39 %
a 15 mm a více v 11 %, v čemž zřejmě BCG vak-
cinace roli hraje, takže se domníváme, že tento
fakt nelze zcela pominout.

V poslední době se uplatňuje stanovení odpoví-
davosti T lymfocytů na specifické tuberkulózní an-
tigeny v in vitro testech (36, 37). Nejrozšířenější
je test QuantiFERON TB-Gold (QFT) či test
ELISPOT (38). Oba testy měří uvolnění interfe-
ronu gama (IFNγ) T lymfocyty po krátkodobé in-
kubaci (maximálně 24 hodin) se specifickými an-
tigeny získanými z mycobacterium tuberculosis
(MT). Krátkodobá inkubace vede k tomu, že sti-
mulovány jsou zřejmě pouze cirkulující výkonné
paměťové buňky, které pokud reagují pozitivně,
jsou pravděpodobným indikátorem významnější
latentní nebo aktivní TBC (39). Ke srovnání slou-
ží sekrece IFNγ produkovaného lymfocyty bez sti-
mulace nebo po stimulaci nespecifickým mitoge-
nem. Pokud T lymfocyty po stimulaci antigeny MT
vytvoří vyšší množství IFNγ, slouží test jako dů-
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kaz jejich předchozí senzibilizace antigeny MT
v těle a tedy průkaz latentní tuberkulózní infek-
ce (LTBI). Test může mít neurčitý výsledek, pokud
je již z nějakého důvodu spontánní produkce vy-
soká, nebo naopak ani silný impulz nespecifickým
syntetickým mitogenem nedokáže vyvolat sekre-
ci IFNγ. To se výjimečně může stát problémem, jak
bylo publikováno z USA u pacientů s RA (40), nic-
méně většina zkušeností, včetně našich (41), uka-
zuje na akceptovatelnou frekvenci neurčitých vý-
sledků. Porovnání a užitečnost testů Quantiferon
či Elispot s tuberkulinovým testem probíhá. Řa-
da údajů naznačuje, že testy měřící produkci IFNγ
jsou specifičtější a asi i senzitivnější než kožní test
s tuberkulinem, a to zejména u imunosuprimova-
ných pacientů (38, 42–44). V našich podmínkách,
kde prakticky všichni jsou vakcinováni pomocí
BCG, je test přínosný, protože není touto vakcinací
ovlivněn.

Doporučení
Sekce pro tuberkulózu České pulmonologické

a ftizeologické společnosti publikovala zápis z jed-
nání v roce 2005, kde navrhla postup na detekci la-
tentní tuberkulózy, zejména se zřetelem k možné
biologické léčbě (http://www.pneumologie.cz/zapi-
sy/2005/sekce-TBC-20051201.php). Tento zápis byl
pak diskutován a nepatrně pozměněn. Sekce dopo-
ručuje, aby každý nemocný byl před zahájením bi-
ologické léčby vyšetřen pneumologem za účelem vy-
loučení latentní TBC infekce, inaktivní nebo aktiv-
ní tuberkulózy. Pneumolog pak postupuje podle ná-
vodu, který udává souhrnně tabulka 1. Tato dopo-
ručení měla být uvedena do praxe ve všech centrech
biologické léčby. V průběhu 3–4 let jejich používání
se ukázalo, že se jedná o doporučení, která jsou

ovšem v denní běžné rutině obtížně realizovatelná.
V dotazníkové akci organizované Českou revmato-
logickou společností v centrech biologické léčby od-
pověděla jen 3 centra ze 17, že pneumolog si auto-
maticky zve pacienty na kontroly každé 3 měsíce,
tedy v souhlase s publikovaným zápisem (tab. 1).
Jen 1 pracoviště provádí kontroly Quantiferonu kaž-
dé 3 měsíce během prvního roku. Vyšetření Quan-
tiferonu v tříměsíčních intervalech během prvního
roku je většinou obtížně dosažitelné.V tom hrají ro-
li místní poměry a zvyklosti, reálná dostupnost tes-
tu a i náklady na toto vyšetření. Opakované prove-
dení kožního tuberkulinového testu a RTG hrudní-
ku každé 3 měsíce nebylo realizováno na většině
pracovišť. Navíc se ukázalo, že často nevede pre-
ventivní terapii ftizeolog, ale revmatolog, někdy vy-
sloveně na žádost pneumologa.

Zavedení vyšetření na latentní TBC před biolo-
gickou léčbou velmi pravděpodobně snížilo počet
případů TBC v ČR. Nicméně, další případy tu-
berkulózy se v souvislosti s blokádou TNFα v Čes-
ké republice objevují. To se stalo i přes tato dopo-
ručení, která jsou ve srovnání s doporučenými po-
stupy v jiných zemích výrazně náročnější. V re-
gistru České revmatologické společnosti je evido-
váno 11 případů TBC, z toho 6 po zavedení pre-
ventivních opatření, což zřejmě neznamená men-
ší výskyt TBC v ČR při anti-TNF terapii ve srov-
nání s jinými státy se srovnatelným rizikem.

Riziko vzniku TBC v souvislosti s blokádou
TNFα v organismu nelze podceňovat a preventiv-
ní opatření jsou nutná. Ta opatření, navržená Sek-
cí pro tuberkulózu ČPFS lze považovat za ideální
a doporučitelná vždy, pokud je možné je dosáh-
nout. Protože se však ukázalo, že tomu tak vždy
není, navrhuje Česká revmatologická společnost

Situace 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Výsledek testu MxII- MxII- MxII+ MxII+ MxII+ MxII+ MxII+ MxII+
Mantoux II (6-15 mm) (>15 mm) (6-15 mm) (>15 mm) (>15 mm) (6-15 mm)
Výsledek testu QFT - QFT+ QFT+ QFT- QFT- QFT+ QFT+ QFT+ 
Quantiferon
Další poznámky IK IK, IS Léze Kontakt IS Aktivní 

TBC
Terapie Anti-TNF INH INH INH Anti-TNF Léčba AT INH INH Léčba 

4-kombinací

Tab. 1. Doporučení sekce pro tuberkulózu ČPFS (http://www.pneumologie.cz/zapisy/2005/sekce-TBC-20051201.php) s násled-
nou modifikací pro situaci 5 (slovní sdělení).

Vysvětlivky: +: pozitivní, -: negativní, MxII: tuberkulinový kožní test Mantoux II, QFT: Quantiferon-TB Gold test, QFT- : QFT
test negativní pod 0,35 IU/ml, QFT+ : QFT test pozitivní nad 0,35 IU/ml, IK: imunokompetentní pacient, IS: imunosuprimova-
ný pacient, INH: isoniazid, Anti-TNF: biologická léčba anti-TNF možná bez preventivních opatření. AT: antituberkulotika
Bez TBC v rodinné a osobní anamnéze, bez současného kontaktu s TBC, asymptomatický z hlediska TBC, normální skiagram
hrudníku – situace 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Bez současného kontaktu s TBC. Vrcholové fibrózní léze nejasné aktivity – situace 6 
V kontaktu s aktivní TBC, normální skiagram hrudníku – situace 7 
Při biologické léčbě sledování ve tříměsíčních intervalech první rok, poté 1x ročně – situace 2-9. V situaci 1 vyšetření před, po 3,
6 a 12 měsících, poté 1x ročně.
Preventivní terapie isoniazidem (INH) 5 mg/kg 6 měsíců, nebo léčba antituberkulotiky či 4-kombinací antituberkulotik. Biolo-
gická léčba je možná po 2 měsících léčby antituberkulotikem.
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minimální preventivní opatření, která je potřebí
dodržovat vždy.

Před zahájením terapie je zapotřebí provést tu-
berkulinový test, test produkce interferonu gama
(v našich podmínkách nejspíše Quantiferon TB-
Gold test), RTG hrudníku a odebrat pečlivou ro-
dinnou a osobní anamnézu z hlediska výskytu
TBC a možného kontaktu s touto chorobou. Opa-
kovat Quantiferon-TB Gold (QFT) test po 3 měsí-
cích terapie a po prvním roce léčby. RTG hrudní-
ku zkontrolovat po prvním roce léčby. Pneumolog
by měl být konzultován před zahájením anti-TNF
terapie vždy, s výjimkou kompletně negativních
nálezů. Konzultace plicního odborníka je nutná
i v případě pozitivní anamnézy prodělané TBC ne-
bo recentního kontaktu. Kontrolní vyšetření pneu-
mologem po 3 měsících a po 1 roce se doporučuje
tehdy, pokud již byla konzultace potřebná před za-
hájením terapie nebo v případě jakéhokoliv nále-
zu odchylného od normy. Obecně je doporučena
maximální opatrnost a na možnost TBC myslet
při každé návštěvě nemocného. Neustále je také
potřebné mít na paměti, že více než 50 % případů
TBC při anti-TNF léčbě může být v mimoplicní lo-
kalizaci. Přeléčení isoniazidem (INH) nebo jiný-
mi antituberkulotiky indikuje odborník na TBC.
Nejčastěji půjde o šestiměsíční podávání INH
v dávce 5 mg/kg, maximálně 300 mg denně (45).
Podle SPC přípravku isoniazid se pro prevenci
neuropatie současně podává 10 mg pyridoxinu
denně, při neuritidě se tato dávka zvyšuje až na
50 mg denně. Pokud se nejedná o aktivní TBC, je
možné podle posledních názorů zahájit léčbu an-
ti-TNF buď současně s podáním INH, nebo radě-
ji s odstupem 1 měsíce, tak aby bylo možné dife-
rencovaně ohodnotit případnou toxicitu antitu-
berkulózní léčby (4). Terapii vede ftizeolog či po
dohodě revmatolog. V průběhu chemoprofylaxe je
třeba provádět pravidelné kontroly jaterních tes-
tů: před zahájením léčby, prvé 3 měsíce po 4 týd-
nech, později po 6–8 týdnech. Zvýšení hodnot ami-
notransferáz, které nepřesáhnou dvojnásobek ná-
ležité hodnoty, nemusí být důvodem k přerušení
léčby (46).

Kontroly v dalších letech jsou závislé na stavu
pacienta. Při podezření na TBC je doporučeno vy-
šetření podobně jako před zahájením anti-TNF te-
rapie.

V případě, že výsledek testu Quantiferon je ne-
určitý, doporučuje se toto vyšetření opakovat. Při
perzistujícím neurčitém výsledku je rozhodnutí
o antituberkulózní léčbě výsledkem zvážení rizi-
ka TBC podle dalších vyšetření, tedy především
anamnézy, tuberkulinového testu a RTG plic.

Když se během terapie anti-TNF změní QFT či
tuberkulinový test na pozitivní, je indikováno vy-
šetření odborníkem na TBC a preventivní antitu-
berkulózní terapie. Není dostatek údajů k tomu,

aby bylo možné podat jednoznačné doporučení jak
se zachovat s anti-TNF terapií v těchto případech.
Bude záležet na klinickém stavu pacienta/ky a ve
většině případů bude správné terapii na několik
týdnů přerušit a znovu zahájit po ujištění, že ne-
jde o aktivní tuberkulózní infekci.

Pokud vznikne aktivní TBC během anti-TNF léč-
by, terapii ukončujeme. Po zhojení TBC a skončení
léčby antituberkulotiky je možné v indikovaném
případě znovu podat TNF neutralizující lék (47).

Nádorové onemocnění
Nemocní s RA mají zvýšené riziko vzniku lym-

fomu (48). Toto riziko je vyšší u pacientů s vyso-
kou zánětlivou aktivitou onemocnění (49) a ne-
souvisí zřejmě s terapií běžnými bazálními anti-
revmatiky (50). Recentní rozsáhlá metaanalýza
v souhrnu neukazuje zvýšené riziko malignit u ne-
mocných s RA ve srovnání s běžnou populací, ale
při podrobnějším rozboru jednotlivých malignit se
ukazuje, že je mírně zvýšená frekvence lymfomů
a nádorů plic (51). Poněkud nižší frekvence byla
naopak pozorována pro kolorektální karcinom
a nádory prsu.

Názory na vliv anti-TNF terapie nejsou zcela
jednotné. Rozsáhlá studie, která shrnula 3 data-
báze v USA a Kanadě nenašla vztah mezi anti-
TNF terapií a vyšší frekvencí lymfomů ani solid-
ních tumorů (52). S podobným negativním vzta-
hem dopadla analýza Národní banky pro revma-
tické choroby v USA (53).

Metaanalýza klinických hodnocení s inflixima-
bem a adalimumabem ukázala na dávce závislý
vzestup rizika malignit, především nemelanomo-
vých kožních nádorů (8). Práce byla podrobena
metodologické kritice, nicméně je určitým varov-
ným signálem (54, 55). Stejná skupina provedla
i metaanalýzu klinických hodnocení s etanercep-
tem a zjistila nesignifikantní vzestup rizika ma-
lignit u těchto pacientů (56).

U kuřáků s RA léčených anti-TNF byla naleze-
na zvýšená frekvence s kouřením asociovaných tu-
morů (57).

Velmi recentní kongresová abstrakta s výsled-
ky z britského a německého registru nepozorují
zvýšenou incidenci nádorů; španělský registr udá-
vá mírně zvýšené riziko v prvních 6 měsících te-
rapie. Tyto registry také neukázaly, že by byl zvý-
šený výskyt rekurence tumoru při anti-TNF te-
rapii. Existuje však zřejmě mírně zvýšené riziko
opakování malignity u těch nemocných s RA,
u kterých byl v minulosti diagnostikován mela-
nom. Abstrakt z roku 2008, zkoumající vliv anti-
TNF terapie u nemocných, kteří měli v minulosti
lymfom, ukazuje nejednoznačné výsledky.

Je potřebné zmínit, že zřejmě také záleží na
konkomitantní medikaci, protože v klinickém hod-
nocení u Wegenerovy granulomatózy, kde pacien-
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ti dostávali etanercept s cyklofosfamidem, byla na-
lezena zvýšená frekvence solidních nádorů (58).
Rovněž je raritně popsána zvýšená frekvence he-
patosplenického T-lymfomu u adolescentů léče-
ných infliximabem a azathioprinem či merkapto-
purinem (59). V těchto případech byli nemocní lé-
čeni pro Crohnovu chorobu či ulcerózní kolitidu.
FDA nedávno doporučila přidat tuto informaci do
příbalového letáku.

V srpnu 2009 dokončila FDA novou analýzu ma-
ligních onemocnění u nemocných léčených anti-TNF
preparáty a vydala stanovisko o asociovaném zvý-
šeném riziku (http: //www.fda.gov/Drugs/DrugSa-
fety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatient-
sandProviders/DrugSafetyInformationforHeathca-
reProfessionals/ucm174474.htm). Doporučila přidat
tuto informaci do dokumentace k produktu.

První část této informace se týká 48 malignit
u dětí a dospívajících. U přibližně poloviny z nich
šlo o lymfomy, mezi další patřily leukémie, mela-
nomy a solidní nádory orgánů. Popsány byly i leio-
myosarkom, maligní onemocnění jater a karcinom
ledviny. Celkem byla podána zpráva o 11 úmrtích,
z nich se v 9 případech jednalo o hepatosplenic-
ký T buněčný lymfom a lx o T buněčný lymfom.
Většina z těchto 48 nemocných (88 %) dostávala
i další imunosupresivní léky.

FDA rovněž zhodnotila 147 postmarketingových
zpráv o leukémiích vzniklých při použití blokáto-
rů TNF u dospělých a dětí. Šlo nejčastěji o akut-
ní myeloidní leukémie (44 případů), chronické
lymfatické leukémie (31 případů) a chronické my-
eloidní leukémie (23 případů). Větší část nemoc-
ných dostávala současně další imunosupresivní lé-
ky (61 %). Celkem bylo nahlášeno 30 úmrtí, z to-
ho 26 přisouzeno leukémii. Průměrná doba do
vzniku leukémie byla 1–2 roky léčby. FDA disku-
tuje komplikovanou interpretaci těchto údajů, po-
něvadž epidemiologické údaje prokazují zvýšené
riziko těchto onemocnění u RA, nezávisle na te-
rapii anti-TNF. Nicméně, FDA nakonec uzavírá,
že existuje možná souvislost mezi léčbou TNF blo-
kátory a rozvojem leukémie a doporučuje zdůraz-
nit tuto skutečnost v informacích o lécích.

Doporučení
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, ne-

ní doporučováno zahajovat terapii anti-TNF u ne-
mocných, kteří prodělali v předchozích 5 letech
lymfom. Pokud je toto onemocnění v delší ana-
mnéze, je potřebí anti-TNF terapii pečlivě zvážit
a indikovat jen po rozhovoru s pacientem a doko-
nalém vysvětlení možných rizik. To samé platí pro
pacienty, kteří mají v bližší či vzdálenější ana-
mnéze solidní tumor. Pravděpodobné další zvýše-
ní rizika je také potřebné vysvětlit kuřákům.

Objeví-li se tumor během terapie, doporučuje se
léčbu ukončit. Jak se zachovat v případech úpl-

ného odstranění nádoru a v případech nízké po-
tenciální invazivnosti je zcela nejasné a postup zá-
visí na individuálním zvážení rizika po rozhovo-
ru s pacientem.

Zatím by neměla být anti-TNF terapie kombi-
nována s cyklofosfamidem a azathioprinem.

Je zapotřebí mít při každé návštěvě na paměti
možnost vzniku lymfomu a dalších maligních one-
mocnění, specificky též leukémie.

Těhotenství a kojení
Většina současných údajů neukazuje na výraz-

ně zvýšené riziko při těhotenství a dopad na plod
u žen, které byly vystaveny anti-TNF terapii po
nějakou dobu během těhotenství. Jednoznačné
stanovisko však nelze zaujmout, protože chybí do-
statečný počet zpráv a pokud jsou k dispozici, je-
jich výpovědní hodnota je modifikována tím, že
značná část žen dostávala současně po nějakou do-
bu obvykle ještě methotrexat nebo leflunomid. IgG
se může dostat z matčina oběhu přes placentu do
oběhu plodu, především ve 2. a 3. trimestru. Ne-
dávno byl popsán případ dítěte, které mělo tera-
peutické hladiny infliximabu v séru 6 týdnů po na-
rození, přičemž poslední infuzi infliximabu (10
mg/kg) dostala matka 2 týdny před porodem (60).

Dosavadní publikované údaje o infliximabu
a adalimumabu neukazovaly na vyšší frekvenci
potratů, předčasných porodů nebo strukturálních
abnormalit plodů (61, 62). Podobně je tomu u eta-
nerceptu, s výjimkou popisu 1 dítěte, které se na-
rodilo matce léčené 100 mg etanerceptu týdně
a které mělo mnohotné abnormality kompatibil-
ní se syndromem VACTERL (63). Pro vysvětlení:
VATER je zkratka pro nenáhodnou asociaci kon-
genitálních malformací (vertebrální defekty [V],
anální atrézie [A], tracheoezofageální fistula/ezo-
fageální atrézie [TE] a renální defekty [R]);
VACTERL zahrnuje širší spektrum abnormalit,
tedy navíc kardiovaskulární abnormality [C] kon-
četinové [limb] defekty [L]). Pro diagnózu asocia-
ce VATER (VACTERL) by měly být přítomny > 3
tyto abnormality.

Nejnověji byla publikována analýza hlášení FDA
mezi roky 1999 až 2005 týkající se kongenitálních
abnormalit u pacientů léčených anti-TNF (64). Cel-
kem bylo pozorováno 61 kongenitálních abnorma-
lit u 41 dětí, jejichž matky měly ve 22 případech
etanercept a v 19 případech infliximab. Nejčastěj-
ší kongenitální anomálií byly různé formy srdeč-
ních defektů. Padesát devět procent dětí mělo jed-
nu nebo více abnormalit, které jsou součástí
VACTERL. Některé tyto anomálie byly pozorovány
statisticky významně častěji ve srovnání s histo-
rickými kontrolami. Diagnóza VACTERL však by-
la stanovena jen v jediném případě. Autoři dopo-
ručují opatrnost při podávání TNF neutralizujících
léků těhotným ženám. Doprovodný editoriální člá-
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nek podrobil výše zmíněnou publikaci neobvykle
silné kritice vzhledem k omezením a selekci, kte-
ré spontánní hlášení pro FDA může mít (65).

Množství IgG1, které se dostane do mateřského
mléka je minimální. Infliximab nebyl detekován
v mateřském mléce (60). Etanercept byl nalezen
v mateřském mléce v koncentraci, která by při pl-
ném kojení a pokud by byl vstřebán, mohla do-
sáhnout asi 1/4 koncentrace terapeutické hladiny
(66). Pravděpodobnost vstřebání intaktního IgG1
nebo etanerceptu je však nízká. O adalimumabu
nejsou žádné zprávy.

Efekt anti-TNF na fertilitu u mužů není znám, je-
dinou zprávou je práce popisující sníženou motilitu
spermií a počtu normálních oválních forem (67).

Doporučení
Protože údaje o výsledku těhotenství jsou roz-

poruplné, doporučuje se ukončit léčbu anti-TNF
v graviditě. Nicméně, je potřebí zdůraznit, že
v tomto doporučení nepanuje nikde jednota vzhle-
dem k dobrému výsledku většiny těhotenství, ve
kterých byly TNF inhibitory podávány.

Anti-TNF léky se dostávají do mateřského mlé-
ka minimálně a jsou pak pravděpodobně zničeny
v trávicím traktu. Přesto momentální postoj spí-
še nedoporučuje kojení pro absenci dostatečně spo-
lehlivých údajů.

Kardiovaskulární systém
Zvláštní situace se týká městnavého srdečního se-

lhání. Při těchto stavech byly nalezeny vyšší hladi-
ny TNF, které přispívají k celkové i srdeční kache-
xii, únavě, dysfunkci myocytů a změnám základních
myokardiálních bílkovin. Léčba pomocí blokády
TNF se však ukázala jako neúčinná a byla před-
časně ukončena v případě etanerceptu, s nevý-
znamnou tendencí ke zhoršení. Vysoké dávky infli-
ximabu (10 mg/kg) byly asociovány se zvýšeným ri-
zikem zhoršení městnavého srdečního selhání a se
zvýšenou mortalitou u takových nemocných (68).

Studie, které hodnotily riziko srdečního selhání
u pacientů s RA na TNF inhibitorech, přinesly ne-
stejné výsledky. Poslední poznatky hovoří o ne-
zvýšeném riziku a dokonce o protektivním efektu
na riziko srdečního selhání (69).

Zvažuje se, že anti-TNF může redukovat i vý-
skyt infarktu myokardu či cévní mozkové příhody
(70, 71).

Efekt anti-TNF terapie na hladinu lipidů je ne-
jasný (4).

Doporučení
Zatím se nedoporučuje podávat anti-TNF tera-

pii nemocným s kardiálním selháváním s NYHA
III nebo IV a pacientů s ejekční frakcí pod 50 %
(72). U pacientů, u kterých se vyvine srdeční se-
lhání se anti-TNF terapie ukončuje.

Autoimunitní syndromy
Při blokádě TNF byl popsán vznik antinukleár-

ních protilátek (11–62 %), pozitivita anti-ds DNA
protilátek (6–15 %), zcela výjimečně s vyvoláním
syndromu, který se podobá systémovému lupus
erythematodes (SLE) (73). Je možná indukce anti-
fosfolipidového syndromu. Z hlediska četnosti a zá-
važnosti nepředstavuje vznik autoimunitní reakce
větší praktický problém. Pacienti, kteří vyvinou
známky SLE syndromu ukončí léčbu, což vede k vy-
mizení symptomů (73, 74). U ostatních, kteří mají
pouze autoimunitní laboratorní fenomén, léčba mů-
že pokračovat. Pravidelné kontroly možného vzni-
ku autoprotilátek při absenci příznaků vznikajícího
systémového onemocnění nejspíše nejsou potřebné.

Vakcinace
Vakcinace proti chřipce či použití polysachari-

dové pneumokokové vakcíny vede k vybudování
dostatečné odpovědi i během anti-TNF terapie,
i když titry protilátek jsou většinou popisovány
nižší, než ve srovnávané skupině bez anti-TNF
(75). V některých zemích je doporučena rutinní
imunizace proti pneumokokům (např. ve Velké
Británii), ale obecným doporučením to není. Po-
dání živé vakcíny v průběhu anti-TNF terapie by
mohlo vést k diseminaci onemocnění. To se týká
např. vakcíny proti spalničkám příušnicím a za-
rděnkám, proti varicele/herpes zoster, proti žluté
zimnici, nazální chřipkové vakcíny, perorální po-
lio a konečně BCG vakcíny.

Vzhledem ke zprávám o vyšší frekvenci herpes
zoster u nemocných na anti-TNF terapii doporu-
čuje Americká kolej revmatologů zvážit očkování
s použitím vakcíny proti herpes zoster u pacien-
tů nad 60 let, u kterých je pravděpodobnost, že bu-
dou léčeni blokádou TNF. Poslední doporučení do-
voluje provést tuto vakcinaci i u nemocných, kte-
ří jsou léčeni methotrexatem a malou dávkou glu-
kokortikoidů.

Doporučení
1. Pravidelná vakcinace proti chřipce a proti

pneumokokům je možná a účinná i v průběhu
anti-TNF terapie. Je možné rutinně zvážit vak-
cinaci proti pneumokokům, chřipce a hepatiti-
dě B u pacienta před zahájením neutralizace
TNF, jak např. doporučuje Americká kolej rev-
matologů (72). O přeočkování proti tetanu ne-
jsou žádné informace, nicméně dá se předpo-
kládat podobný efekt a přístup.

2. Vakcinace živými vakcínami je kontraindiková-
na. Pokud je nutná, je možné podat nejméně 3
týdny (ale raději 4 týdny) před zahájením biolo-
gické léčby, nebo po alespoň 3 měsících od ukon-
čení imunosupresivní léčby, či po 5 poločasech
příslušného léku, případně až po 6 měsících od
ukončení infliximabu (76) či jiné anti-TNF.
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Injekční a infuzní reakce
Infuzní reakce a reakce v místech vpichu jsou

asociovány s imunogenicitou preparátů a jsou vět-
šinou jen mírné. Vzácně se mohou vyskytnout zá-
važné reakce, především při intravenózní aplika-
ci infliximabu, které vyžadují intenzivní terapii
a jsou absolutní kontraindikací dalšího podává-
ní. Tyto příhody jsou způsobeny hlavně hypersen-
zitivní reakcí na myší protein, jež je obsažený
v imunoglobulinové molekule infliximabu. Myší
část chimérické molekuly infliximabu je zodpo-
vědná za možnou indukci tvorby protilátek
(HACA – human antichimeric antibodies), která
může vést ke snížení účinnosti léčby (77, 78) a zvý-
šenému riziku infuzních reakcí (79). Z tohoto dů-
vodu je při léčbě infliximabem indikovaná sou-
časná aplikace methotrexatu, který tvorbu proti-
látek proti infliximabu tlumí. U adalimumabu je
problém imunogenicity částečně redukován, nic-
méně i zde může dojít ke tvorbě protilátek, které
mohou mít vliv na snížení účinnosti (77). Infuzní
reakce jsou většinou zvládnuty podáním gluko-
kortikoidů a antihistaminik, nebo zpomalením
rychlosti infuze (4, 79). U dětí se méně infuzních
reakcí objevuje při použití vyšší dávky inflixima-
bu 6 mg/kg než při 3 mg/kg (4). Při terapii eta-
nerceptem je nejčastěji udáván vznik lokální re-
akce v místě aplikace.

Hematologické komplikace
Zřídka se může objevit aplastická anémie a pan-

cytopenie (4). V takovém případě by měla být an-
ti-TNF terapie přerušena.

Zvýšení aminotransferáz
U části nemocných může dojít při léčbě anti-

TNF k vzestupu aminotransferáz. Proto by měly
být tyto parametry sledovány, již také v závislos-
ti na podání doprovodných imunosupresivních lé-
ků. Vzhledem k možné aktivaci hepatitidy při an-
ti-TNF léčbě je nutné myslet při elevaci amino-
transferáz i na tuto možnost.

Neurologické onemocnění
Vzácně byla pozorována centrální a periferní

demyelinizační onemocnění, včetně Guillian-
Barré syndromu (4). V některých případech
pak došlo ke zlepšení po ukončení anti-TNF me-
dikace. Proto by tato léčba neměla být zahajo-
vána u nemocných s anamnézou demyelinizace
a neuritidy optiku. Pokud se během léčby obje-
ví symptomy naznačující možnost demyeliniza-
ce, např. parestezie, poruchy vidění, zmatenost,
sfinkterové problémy, poruchy rovnováhy, poru-
chy chůze, paréza n. facialis a případně další
symptomy, je indikované přerušení anti-TNF,
konzultace neurologa a případné podrobné
vyšetření včetně MRI mozku a míchy, lumbál-

ní punkce a vyšetření evokovaných potenciálů
(80).

Plicní postižení
Vzácně bylo pozorováno akutní a těžké a někdy

i fatální intersticiální plicní onemocnění (4). Vel-
mi vzácně jsou popsány granulomatózní plicní re-
akce podobné sarkoidóze (81, 82). Ukončení anti-
TNF vede většinou k vylepšení.

Kožní onemocnění
Popsány byly případy psoriázy, psoriasiformní

léze, nebo exacerbace lupénky (4, 83). V některých
případech pomohla záměna TNF blokujícího pre-
parátu. Zřídka se vyskytly případy Stevens John-
sonova syndromu, erythema multiforme, toxické
epidermální nekrolýzy a granulomatózních kož-
ních reakcí (4).

Perioperační období
Spolehlivé údaje k jasnému doporučení neexis-

tují. Některé poznatky shrnuje přehledný článek
o léčbě v perioperačním období u RA (84). Po chi-
rurgickém zákroku u Crohnovy choroby nebyly po-
zorovány signifikantní rozdíly v počtu infekcí,
i když trend byl pro jejich častější výskyt při te-
rapii anti-TNF. V jiném sledování však nebyla
žádná taková souvislost pozorována. Při ortope-
dických zákrocích na noze a kotníku měla skupi-
na nemocných, kteří byli na anti-TNF terapii do-
konce méně komplikací. Na rozdíl od tohoto po-
zorování, retrospektivní studie z Johns Hopkins
našla větší výskyt pooperačních vážných infekcí
u pacientů s anti-TNF. Recentní studie nepopisu-
je rozdíl v počtu infekcí v místě chirurgického zá-
kroku u nemocných, kteří měli v perioperačním
období anti-TNF terapii ve srovnání s těmi, kteří
ji neměli (85). Jedenkrát byla popsána osteomye-
litida po zubním chirurgickém zákroku u pacien-
ta na terapii infliximabem (86).

Doporučení
Při absenci dostatečně podložených důkazů se

zatím doporučuje vynechat anti-TNF terapii v před-
operačním období alespoň na jeden cyklus (tj. eta-
nercept 1 týden, adalimumab 2 týdny, infliximab
6–8 týdnů) a zahájit terapii znovu po tom, co se
rána zhojila tak, že bylo možné odstranit stehy
(84). V případech zubního ošetření s rizikem in-
fekce (absces, extrakce zubu atd.) se doporučuje
preventivní podání antibiotik (80).

Laboratorní sledování léčby
Kromě výše zmíněných specifických opatření je

před zahájením léčby vhodné vyšetřit krevní ob-
raz a diferenciální rozpočet, jaterní testy, kreati-
nin a moč + sediment. Kontrolu je vhodné provést
v odstupu 2–4 týdnů. Pokud pacient dostává do-
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provodnou terapii methotrexatem či jiným
DMARD, řídí se kontroly podle této léčby, případ-
ně je vhodné kontrolovat tyto parametry 1x za
8–12 týdnů, samozřejmě s případnou úpravou
v případě abnormálních laboratorních výsledků či
klinického nálezu.

BEZPEČNOST LÉČBY RITUXIMABEM

Infuzní reakce
Infuzní reakce jsou nejčastějším nežádoucím

projevem podání rituximabu (87). Objevují se asi
v 35 % při prvním podání a jejich frekvence v dal-
ším průběhu léčby klesá. Nejčastěji se uvádí vý-
skyt bolestí hlavy, hypertenzní reakce, nauzea,
pruritus, kopřivka, zčervenání. Někdy mohou být
reakce závažné. Jsou pravděpodobně důsledkem
lýzy B lymfocytů.

Doporučení
Premedikace intravenózními glukokortikoidy ve

formě 100 mg Solu-Medrolu 30 minut před infuzí
rituximabu snižuje frekvenci infuzních reakcí.
Rovněž je možné podat paracetamol a antihista-
minikum. Pomůže i zpomalení rychlosti infuze. Při
podávání rituximabu musí být k dispozici zá-
kladní resuscitační prostředky.

Infekce
Pravděpodobně je mírně zvýšena frekvence zá-

važných infekcí v souvislosti s léčbou rituximabem
2 x 1000 mg (4). Nebyl pozorován vzestup opor-
tunních infekcí, tuberkulózy či reaktivace virové
infekce (21, 88). Čerstvá kongresová abstrakta ne-
ukazují na zvyšující se frekvenci infekcí spolu
s opakovaným podáním rituximabu (do 5 opako-
vání). Údaje o infekcích v souvislosti s mírou a dél-
kou deplece B lymfocytů a s hladinami imunoglo-
bulinů nejsou jasné. Zdá se, že snad je větší množ-
ství infekcí při prolongované depleci B lymfocytů
(více než 3 roky) a při poklesu IgM a IgG (89). Pub-
likace týkající se poklesu hlavních izotopů imu-
noglobulinů se liší, ale spíše se zdá, že postupně
k jejich poklesu dochází (90).

Použití rituximabu může vést k reaktivaci he-
patitidy B, především u HBsAg pozitivních paci-
entů, ale i u HBsAg negativních anti-HBc pozi-
tivních jedinců (91). Rituximab byl opakovaně
použit k léčbě onemocnění spjatých s hepatitidou
C, takže v tomto případě je jeho podání možné.

Doporučení
Přestože se nezdá, že by riziko bylo signifi-

kantně zvýšeno, doporučuje se opatrné sledování
pacientů ohledně infekcí, zejména tam, kde se po-
dává rituximab opakovaně a kde poklesnou hla-
diny imunoglobulinů pod dolní hranici.

Doporučuje se provést stanovení hladiny IgM,
IgA a IgG před zahájením terapie a případná kon-
trola v případech infekcí, nicméně zatím není jas-
né, jaký přínos mohou tyto kontroly mít. Vhodné
je také vyšetřit hladiny imunoglobulinů před opa-
kovaným podáním rituximabu, kdy nízké hladi-
ny IgG budou signalizovat větší nebezpečí infekč-
ních komplikací.

Samozřejmě zde platí nezahajovat terapii v pří-
padě vážnějších či oportunních infekcí, podobně
jako u anti-TNF léčby.

Nemocné je potřebné vyšetřit na přítomnost he-
patitidy. Platí zde to samé, co pro anti-TNF pre-
paráty. Pozornost je potřebí věnovat anti-HBc po-
zitivním pacientům a monitorovat HBsAg během
léčby, případně další parametry ke zjištění pří-
padné reaktivace hepatitidy B. U HBsAg pozitiv-
ních pacientů s maligním onemocněním vedlo pre-
ventivní podávání lamivudinu ke snížení frek-
vence reaktivace a mortality na hepatitidu B (92).

Není potřebné provádět skrínink na přítomnost
latentní TBC, i když většina nemocných bude mít
tato vyšetření provedena, vzhledem k současně
platné indikaci rituximabu po selhání anti-TNF
léčby. K dispozici není dostatečné množství údajů
o zahájení rituximabu u nemocných s LTBI, ale
vzhledem k nezvýšené frekvenci TBC v souvislos-
ti s jeho použitím je spíše možné ho podat bez
předchozí potřeby podání antituberkulotika.

Vakcinace
Vzhledem k povaze léčby je vhodné vakcinovat

pacienty před podáním rituximabu. Pokud je po-
třebné vakcinovat po rituximabu, je to možné, ale
je potřebí očekávat suboptimální odpověď (93). Ji-
nak platí stejná doporučení jako u anti-TNF.

Těhotenství a kojení
Rituximab je IgG1 molekula a přestupuje pla-

centou. Pokud je podán ve druhém a třetím tri-
mestru mohou jeho hladiny v séru narozeného dí-
těte dosáhnout srovnatelných hladin s matkou. To
může vést k poklesu či vymizení B lymfocytů u dí-
těte. Není jasné, jaké jsou dlouhodobé dopady na
dítě. Výrobce doporučuje ukončení rituximabu 12
měsíců před koncepcí (94). O přestupu do mateř-
ského mléka nejsou údaje.

Nádorová onemocnění
Zvýšená frekvence nádorových onemocnění ne-

byla u rituximabu popsána. Nicméně, doporučuje
se pečlivé sledování nemocných zejména směrem
k solidním nádorům.

Neurologická onemocnění
Progresivní multifokální leukoencefalopatie

(PML) byla popsána u 57 HIV-negativních ne-
mocných léčených rituximabem. Z toho šlo o 52
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lymfoproliferativních onemocnění a 5 případů au-
toimunitních chorob; 2x o SLE a 1x o RA (95). Dal-
ší oznámený, ale dosud nepublikovaný případ, se
vyskytl u dermatomyozitidy. Většina nemocných
byla léčena ještě dalšími imunosupresivními po-
stupy. PML se vyskytuje i u nemocných se stejný-
mi diagnózami bez podání rituximabu. Protože je
však PML spjata s až 80–100% fatálním vyústě-
ním, jedná se o závažnou komplikaci. Je proto za-
potřebí ptát se na možné neurologické komplika-
ce ve formě zmatenosti, motorické slabosti, paré-
zy, poruch řeči, poruch vidění, a konzultovat čas-
ně neurologa v případě změn.

Kožní reakce
Po rituximabu byly popsány případy psoriázy

u nemocných s RA, SLE a non-Hodgkinských lym-
fomů (96, 97). Rituximab byl ale také úspěšně pou-
žit u případu psoriázy (98).

Plicní postižení
Vzácně byl popsánu nemocných s hematologic-

kým onemocněním vznik intersticiálního plicní-
ho postižení (ILD) po rituximabu. U pacientů, kte-
ří vyvinou dušnost, horečku a kašel by mělo být
na tuto možnost pomýšleno a v případě průkazu
ILD zahájit terapii glukokortikoidy (99).

Neutropenie
V průběhu léčby rituximabem se může vyskyt-

nout opožděná neutropenie (100). Léčba by v ta-
kovém případě měla být přerušena, dokud se ne-
zjistí zda příčina je v případné doprovodné infek-
ci, v jiném léku či nádoru nebo je způsobená ritu-
ximabem (101).

Bezpečnost léčby jiným biologickým 
preparátem po podání rituximabu

Genovese a spol. nedávno uveřejnili analýzu 185
pacientů, kteří dostali po ukončení rituximabu ji-
nou biologickou léčbu, většinou anti-TNF (102).
Skoro 90 % nemocných mělo v době zahájení ná-
sledné biologické léčby depleci periferních B lym-
focytů. Vážné infekce se objevily ve frekvenci
6,99/100 000 p-r u těch, kteří ukončili rituximab,
ale ještě nezahájili další biologikum a ve frekvenci
5,49/100 000 p-r u těch s dalším biologickým lé-
kem. Neobjevily se žádné fatální ani oportunní in-
fekce. Jde o omezenou skupinu pacientů, ale zdá
se, že následná terapie jiným biologickým prepa-
rátem po použití rituximabu není spojena s větší
incidencí vážných infekcí.

Laboratorní sledování léčby
Před zahájením léčby je vhodné vyšetřit krevní

obraz a diferenciální rozpočet, jaterní testy, krea-
tinin a moč + sediment. Kontrolu je vhodné pro-
vést v odstupu 4 týdnů. Pokud pacient dostává do-

provodnou terapii methotrexatem či jiným
DMARD, řídí se kontroly podle této léčby, případ-
ně je vhodné kontrolovat tyto parametry 1x za 12
týdnů. Podobně postupujeme před opakovaným
podáním rituximabu. Další vyšetření jsou zmíně-
na ve specifických oddílech, viz výše.

BEZPEČNOST LÉČBY ABATACEPTEM

Infekce
Při léčbě abataceptem je pozorován vyšší počet

bakteriálních infekcí, včetně vážných (103). Počet
infekcí zůstává během léčby stejný. Byly pozorová-
ny jen jednotlivé případy TBC a frekvence se nezdá
při léčbě abataceptem zvýšená. U pacientů s chro-
nickou obstrukční pulmonální nemocí (CHOPN) lé-
čených abataceptem byly častější infekce respirač-
ního traktu. Kombinace abataceptu s anti-TNF lé-
ky či inhibitory účinku IL-1 výrazně zvyšuje frek-
venci infekcí. V klinických hodnoceních nebyly po-
zorovány případy hepatitidy B a C.

Doporučení
Pacienti by neměli začínat léčbu s aktivní in-

fekcí. Měli by být sledováni pro možné projevy
bakteriální infekce. Léčba nemocných s CHOPN
by se měla dít s velkou opatrností. Přestože TBC
se nezdá problémem, dokud nebude dostatek úda-
jů, stále se doporučuje vyšetření na latentní TBC
jako u anti-TNF preparátů (viz výše). Nedoporu-
čuje se kombinace s anti-TNF nebo anakinrou.
Protože není zcela znám efekt na hepatitidu B a C,
měl by se provést skrínink před nasazením aba-
taceptu, podobně jako u anti-TNF.

Nádory
V iniciálních klinických hodnoceních bylo pozo-

rováno více nádorů plic u kuřáků než u běžné po-
pulace (4). Incidence proti RA nebyla významně
zvýšena. Lymfomy byly v klinických hodnoceních
s abataceptem pozorovány, ale ne ve zvýšené frek-
venci proti tomu, co se dá očekávat u RA (4). Re-
centní detailní analýza všech programů z abata-
ceptem neprokázala zvýšenou frekvenci lymfomů
ani solidních nádorů proti srovnatelné populaci
nemocných s revmatoidní artritidou, ač bylo po-
dotknuto, že do klinických hodnocení jsou vybírá-
ni nemocní s nižším potenciálem vzniku nádoru
vzhledem k jejich pečlivému vyšetření (104). Ze so-
lidních nádorů byly nejčastěji pozorovány neme-
lanomové kožní nádory (102). Protože nejsou dal-
ší informace k dispozici, mohou se konkrétní do-
poručení týkat pouze pečlivého sledování pacien-
tů během léčby. Nedávná doporučení kontraindi-
kují nemocné s jakýmkoli nádorem v posledních
5 letech, kromě kompletně odstraněného nemela-
nomového nádoru kůže (103). Abatacept by se měl
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většinou ukončit, pokud se objeví nádorové one-
mocnění, nicméně bude závislé na druhu nádoru
a okolnostech nemoci (103).

Vakcinace
Byl pozorován pokles v odpovědi na chřipkovou,

pneumokokovou a tetanickou vakcinaci, takže je
lépe provést očkování před podáním abataceptu
(105). Nicméně, neživé vakcíny je možné v průbě-
hu léčby abataceptem podat. Vakcinace proti
chřipce se doporučuje (103). Ohledně živé očkova-
cí látky nejsou údaje, ale vzhledem k navozené
imunosupresi je nejspíše použití živé vakcíny kon-
traindikované a v případě nutnosti očkování léč-
bu přerušit alespoň na 3 měsíce a pokračovat s léč-
bou nejdříve za 2, ale raději za 4 týdny (103).

Těhotenství
U zvířat překračuje abatacept placentární ba-

riéru. Údaje o vlivu abataceptu na průběh těho-
tenství a možné poškození plodu u člověka jsou
minimální. Osm gravidit během klinických hod-
nocení skončilo ve 3 případech spontánním po-
tratem, ve 2 případech umělým přerušením
a u dalších není osud znám (103). Existující do-
poručení mluví o možné koncepci za 10 týdnů (94),
za 18 týdnů (103), nebo podle výrobce za 14 týd-
nů po ukončení léčby. V případě gravidity během
léčby abataceptem bude správné léčbu přerušit.

Kojení v průběhu léčby abataceptem se nedopo-
ručuje, u zvířat se abatacept objevuje v mateřském
mléce.

Perioperační období
Protože nejsou k dispozici vůbec žádné údaje,

postup bude zatím stejný jako v případě anti-TNF
léků.

Laboratorní sledování léčby
Nejsou specifická doporučení, a protože abata-

cept je podáván spolu s methotrexatem, řídí se
kontroly touto léčbou. Před zahájením léčby je
vhodné vyšetřit krevní obraz a diferenciální roz-
počet, jaterní testy, kreatinin a moč + sediment.
Kontrolu je vhodné provést v odstupu 2 a 4 týdnů.
Abatacept je podle doporučení podáván spolu
s methotrexatem, takže další kontroly se řídí pod-
le této léčby, případně je vhodné kontrolovat tyto
parametry 1x za 8–12 týdnů, samozřejmě v s pří-
padnou úpravou v případě abnormálních labora-
torních výsledků či klinického nálezu.

BEZPEČNOST LÉČBY TOCILIZUMABEM

Tocilizumab je nejnovějším přírůstkem v rodi-
ně biologických léků. V době vytváření těchto do-
poručení je schválen Evropskou lékovou agentu-

rou (EMEA) k léčbě dospělých pacientů se střed-
ně závažnou až závažnou aktivní revmatoidní art-
ritidou, kde se používá v kombinaci s methotre-
xatem u pacientů, kteří netolerovali nebo neod-
povídali na léčbu jedním nebo více DMARDs ne-
bo anti-TNF. V případě intolerance nebo nevhod-
nosti podání methotrexatu, může být tocilizumab
podán jako monoterapie.

Jeho bezpečnostní profil je znám prakticky jen
z klinických randomizovaných hodnocení a jejich
extenzí. Nejdelší zkušenosti s použitím tocilizu-
mabu jsou v Japonsku, kde mají vypracovaná kri-
téria pro léčbu, včetně sledování bezpečnosti a na-
še doporučení vycházejí převážně z této (106)
a další dokumentace (4, 107, 108).

Infekce
V průběhu klinických hodnocení byla pozorová-

na vyšší frekvence infekcí. Neutralizace účinku
IL-6 může zastřít některé projevy, které normál-
ně infekci provázejí, jako je vzestup CRP, FW, ne-
utrofilních leukocytů nebo horečka.

Nedoporučuje se zahajovat léčbu tocilizumabem
v průběhu aktivní infekce. Zvláštní pozornost by
měla být věnována pacientům s vyšším rizikem,
jako jsou nemocní vyššího věku, s plicními choro-
bami, léčbou glukokortikoidy nebo špatnou po-
hyblivostí. V Japonsku doporučují zvážit pokles
nebo ukončení glukokortikoidů před nasazením
tocilizumabu a vakcinaci proti chřipce a pneumo-
kokům u pacientů nad 65 let.

Tocilizumab nehraje roli ve formaci granulomů
a pravděpodobně neinterferuje s obranou proti tu-
berkulóze. Protože však dochází k útlumu imu-
nitní odpovědi a nejsou dosud známá všechna ri-
zika, doporučuje se skrínink podobně jako u anti-
TNF léčby a případně preventivní přeléčení.

Byly pozorovány jednotlivé případy herpes zos-
ter, bez jasného vztahu k léčbě. Není jasné, zda to-
cilizumab způsobuje reaktivaci EBV infekce,
vzhledem k 1 fatálnímu případu je v Japonsku do-
poručeno vyloučení chronické aktivní EBV; příba-
lová informace tento postup nevyžaduje.

Gastrointestinální postižení
Bylo popsáno několik případů perforace střeva se

sekundární peritonitidou, zejména jako komplika-
ce divertikulitidy.Tocilizumab by proto měl být pou-
žit opatrně u nemocných s anamnézou divertiku-
lózy a ulcerací v gastrointestinálním traktu.

Elevace lipidů a kardiovaskulární 
komplikace

Během léčby tocilizumabem může dojít k vze-
stupu sérových lipidů. V případě monoterapie to
bylo ve 38%, v případě kombinované léčby ve 23 %.
Vzestup se týká celkového cholesterolu, LDL
a triglyceridů, méně nebo minimálně HDL cho-
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lesterolu, i když většina pramenů uvádí, že nedo-
chází k významnému vzestupu celkového atero-
genního indexu u většiny pacientů. Po 4–8 týd-
nech léčby by měla být zkontrolována hladina li-
pidů a při hyperlipidémii by měla být zahájena
příslušná léčba. Uvádí se, že bývá dobrá odpověď
na statiny.

Byla pozorována hypertenze, infarkt myokardu,
kardiální selhání, mozkové krvácení a úmrtí na
tyto komplikace u japonských pacientů. Podle tis-
kové zprávy vydané výrobcem v Japonsku, firmou
Chugai, nebyly tyto komplikace častější ve srov-
nání s podobnými projevy u nemocných léčených
TNF neutralizujícími preparáty.

Neutropenie
Byl pozorován pokles neutrofilních leukocytů

pod 1 x 109 u 3,4 % a pod 0,5 x 109 u 0,3 % ne-
mocných, u poloviny z nich do 8 týdnů po zaháje-
ní terapie (108). U většiny nebyl vztah k infekční
komplikaci. Pokles trombocytů byl zaznamenán
u 1,7 % nemocných.

Výrobce doporučuje opatrnost použití tocilizu-
mabu u nemocných s počtem neutrofilů pod 2 x
109 a trombocytů pod 100 x 103, a nepodávat léč-
bu při počtech neutrofilů pod 0,5 x 109 a trombo-
cytů pod 50 x 103.

Počty neutrofilních leukocytů a trombocytů by
měly být zkontrolovány po 4–8 týdnech a dále pak
1x za 12 týdnů. Při poklesu neutrofilů mezi 0,5 x
109 a 1,0 x 109 a trombocytů mezi 50 x 103 a 100
x 103 je vhodné snížit dávku na 4 mg/kg.

Infuzní reakce
Mohou se vyskytnout infuzní reakce ve formě hy-
pertenze, bolestí hlavy a kožní vyrážky. Klinicky
významné hypersenzitivní reakce byly řídké, by-
ly nejčastěji pozorovány mezi druhou až pátou in-
fuzí. Při podávání tocilizumabu musí být k dispo-
zici základní resuscitační prostředky.

Laboratorní abnormality
Tocilizumab může vyvolávat elevaci amino-

transferáz, zejména v kombinaci s nebiologickými
DMARDs. Zvýšení je obvykle přechodné. Nebyly
zaznamenány případy závažného postižení jater.
U nemocných s mírnou elevací aminotransferáz
může být terapie tocilizumabem s opatrností za-
hájena. Kontroly by měly být po 4–8 týdnech a dá-
le pak každých 12 týdnů. Při vzestupu na 3náso-
bek normy se doporučuje poklesnout s dávkou na
polovinu, při hodnotě nad 5násobek normy se léč-
ba nemá podávat.

Těhotenství a kojení
U zvířat bylo zjištěno vyšší riziko spontánních

potratů a úmrtí embrya při podání vysokých dá-
vek tocilizumabu. V humánní medicíně je riziko

nejasné a tocilizumab by neměl být podáván v tě-
hotenství.

Údaje o přechodu tocilizumabu do mateřského
mléka nejsou k dispozici a doporučení je zatím
stejné jako pro anti-TNF.

Maligní onemocnění
Frekvence malignit nebyla v klinických hodno-

ceních zvýšená (109). Je však k dispozici málo
údajů a proto by se mělo postupovat podobně ja-
ko při použití inhibice TNF.

Perioperační období
Efekt tocilizumabu na hojení ran není znám,

zvažuje se však možnost zpomaleného hojení
(106). Nedávno byly publikovány pozitivní zkuše-
nosti u kohorty nemocných, kteří v průběhu léč-
by tocilizumabem podstoupili ortopedický zákrok
(110). Případné známky pooperační infekce mohou
být efektem tocilizumabu maskovány. Proto se chi-
rurgický zákrok v průběhu léčby nedoporučuje,
případně až po 14 dnech po poslední dávce.

Vakcinace 
U dětí s JIA byla prokázána účinnost a bezpeč-

nost vakcinace pneumokokovou vakcínou v prů-
běhu léčby tocilizumabem (4). Živé vakcíny by ne-
měly být podávány.

ZÁVĚR

Základní údaje o bezpečnosti léčby jsou získá-
vány z klinických hodnocení. U méně častých ne-
žádoucích účinků poskytují podrobnější informa-
ce postmarketingová hlášení. Systém sledování
nemocných v registrech biologické léčby a sběr
údajů o specifických nežádoucích účincích je z to-
hoto hlediska zásadní k poznání rizikovosti bio-
logické terapie. Je nutné zdůraznit potřebnost peč-
livého hlášení nežádoucích účinků. Informace
o bezpečnosti léčby jsou pak neustále doplňovány
a zpřesňovány.

Text tohoto článku poskytuje základ, ke které-
mu je potřebné sledovat a doplňovat si nejnovější
informace o bezpečnosti léčby biologickými pre-
paráty. Tyto informace bývají také obsaženy v sou-
hrnu charakteristik léku (SPC), který není tímto
článkem nahrazován.

Podpořeno v rámci řešení výzkumných záměrů 
Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 00023728.
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