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TĚŽKÉ ASTMA BRONCHIALE
Péče o pacienty s bronchiálním astmatem (AB) je rozdělena mezi pneumology
a specialisty z oboru klinické imunologie
a alergologie. Dětští pacienti a mladiství
mohou být léčeni též pediatry. Obecně
platí, že astmatik léčený alergologem by
měl být alespoň jednou vyšetřen plicním
specialistou a opačně. S tíží onemocnění však roste potřeba multidisciplinárního přístupu, spolupráce specialistů
a množství potřebných vyšetření. Z toho
důvodu je vhodnější, aby pacienti s těžkým AB byli léčení ve specializovaných
centrech při fakultních a krajských nemocnicích, konktrétně v ambulancích
Národního centra těžkého astmatu
(NCTA) (seznam pracovišť s kontakty je
dostupný na www.tezke-astma.cz).

číslo 7/ 2020
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tel.:
477 111 111
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472 774 286
e-mail: infolisty@kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vedoucí Centra pro
léčbu těžkého astmatu a lektor České iniciativy pro astma (ČIPA)
V roce 2006 bylo vytvořeno Národní centrum pro těžké astma (NCTA), sdružující
celkem 9 pracovišť při fakultních a krajských nemocnicích (FN Motol a Krč, FN
Hradec Králové, FN Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Liberec, FN Brno, FN
Olomouc, FN Ostrava). V roce 2009 přibylo desáté, především na dětské pacienty zaměřené centrum ve FN Motol.
V říjnu 2005 byl v ČR zaregistrován první
přípravek pro biologickou léčbu těžkého
astmatu – omalizumab (Xolair®). V následných jednáních o úhradě léku bylo
rozhodnuto, že léčba bude probíhat
v centrech pro biologickou léčbu, která
jsou zároveň centry NCTA. Protože v té
době nebylo NCTA centrum v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) zřízeno,
nebylo ani možné, aby v MNUL vzniklo
centrum pro biologickou léčbu. Po dlouhých jednáních bylo na jaře 2009 ustanoveno v ČR 8 center pro biologickou
léčbu.
Podmínky pro vznik NCTA centra na Plicním oddělení MNUL nastaly v roce 2015.
Ve druhé polovině roku 2015 proběhla
jednání o zřízení centra v MNUL a na jednání výborů České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČSL JEP)
a České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČSL JEP (zápis
11. 2. 2016) byli odbornými garanty

centra jmenováni za pneumologii primář MUDr. Pavel Reiterer a MUDr. Jaroslav Lněnička a za alergologii a klinickou imunologii ČSAKI MUDr. Dalibor
Jílek, CSc. Do konce roku 2016 pak
probíhala jednání MNUL se zdravotními
pojišťovnami (ZP) o uzavření speciálních smluv na úhradu biologické léčby
astmatu. Smlouvy byly s VZP a dalšími
ZP uzavřeny s platností od 1. 1. 2017.
Pouze Vojenská zdravotní pojišťovna
opakovaně žádost zamítala a nasmlouvání se podařilo až od 1. 9. 2018. První
pacient do léčby omalizumabem byl zařazen v květnu 2017.
Dále v návaznosti na registrace dalších
přípravků pro biologickou léčbu těžkého astmatu byly do léčby zaváděny
další přípravky: mepolizumab (registrace 2. 12. 2015), reslizumab (registrace
16. 8. 2016) a benralizumab (registrace
8. 1. 2018).
V současnosti jsou uzavřeny smlouvy pro úhradu léčby všemi uvedenými
preparáty se všemi ZP. MUDr. Jaroslava Lněničku nahradil od počátku roku
2019 MUDr. Ondřej Fibigr, který se do
práce v centru pustil s velkým nadšením.
K datu 1. 6. 2020 se v centru léčí celkem
45 pacientů s těžkým astmatem.
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
vedoucí Centra pro léčbu těžkého
astmatu MNUL

www.kzcr.eu

AB patří mezi chronická zánětlivá onemocnění dýchacích cest. Může se projevit v kterékoliv části života. V dětském
věku bývá spíše spojováno s atopií.
Pokud vzniká až v dospělém životě,
často bývá nealergické. Charakter AB se
však průběhem času může měnit, může

ustupovat atopická složka, může dojít
spontánně k zmírnění obtíží, nebo naopak se může míra dýchacích obtíží výrazně prohloubit.
Cílem lékařů v centrech pro těžké AB je
v prvé řadě potvrdit správnou diagnózu,
která bývá často doživotní. Základem
je odebrání anamnézy, včetně rodinné
a alergické, zhodnocení typických obtíží
(chronický kašel, sípání, dušnost, pocity svírání na hrudi a noční příznaky).
Diagnózu AB pak potvrzujeme brochomotorickými testy, nejprve bronchodilatačním, v případě jeho negativity pak
přistupujeme k bronchoprovokačnímu
testu. Po potvrzení diagnózy pak určujeme tzv. fenotypy, tíži AB a míru kontroly
nad AB, tedy jak moc jsou kontrolovány
projevy AB u pacienta.
AB řadíme dle českých doporučených
postupů pro diagnostiku a léčbu AB do
tří základních skupin zvaných fenotypy.
Fenotypy určují imunologický podklad
obtíží.

ČTYŘI OTÁZKY PRO MUDr. DALIBORA JÍLKA, CSc.
JAKÉ LÉKY V CENTRU PRO LÉČBU TĚŽKÝCH ASTMATIKŮ POUŽÍVÁTE?
Momentálně máme k dispozici 4 přípravky, o kterých je podána informace
v tomto vydání Statimu. Počet není jistě konečný, protože je v ČR registrováno
další biologikum dupilumab, u kterého se využití pro astma bronchiale připravuje. A v příštích letech budou zcela jistě následovat další látky, protože
vývoj biologických léků jde rychle dopředu.
KOLIK JE NYNÍ LÉČENO V CENTRU PACIENTŮ?
K datu 1. 6. 2020 se v našem centru léčí celkem 45 pacientů s těžkým
astmatem.
JAK SE VEŘEJNOST MŮŽE DOZVĚDĚT O PRÁCI CENTER PRO LÉČBU TĚŽKÉHO ASTMATU?
Za nejlepší zdroj informací pro astmatiky (a další alergiky) považuji web
obecně prospěšné společnosti ČIPA (www.cipa.cz), který pro ně přináší
řadu praktických informací a popř. odkazů na další webové stránky, např.
www.tezke-astma.cz.
JE MOŽNÉ VYUŽÍT BIOLOGICKÉ LÉKY PRO LÉČBU JINÝCH ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ?
Zcela jistě ano. Problém je v tom, že „oficiální“ použití či indikace léku je povolena jen u nemocí, kde je účinnost doložena klinickými studiemi III. stupně. Pokud uvedu příklad našeho biologika Xolair, které v centru používáme
nejdéle, tak je vedle bronchiálního astmatu povolena léčba také pro chronickou spontánní urtikárii (kopřivku). V odborné literatuře je ale doložena
účinnost i pro celou řadu dalších alergických chorob, např.
u potravinové alergie, alergické rýmy, atopického ekzému
nebo může zvyšovat účinnost alergenové vakcinační léčby.
Podobné výsledky jsou zaznamenány také u anti-IL-5 léčby.

1.

Prvním fenotypem je alergické eozinofilní AB. Dominantním znakem
je zde klinicky vyjádřena alergie,
která je příčinou obtíží či spouštěčem astmatických záchvatů, tzv.
exacerbací.

2.

Druhým fenotypem je eozinofilní
nealergické AB. Zde nacházíme
u pacientů známky zvýšené aktivity eozinofilů (zvýšený eozinofilní
kationický protein, zkráceně ECP)
či přímo zvýšenou hladinu eozinofilů v krvi. Míru eozinofilie můžeme
změřit neinvazivně, např. měřením
koncentrace oxidů dusíku ve vydechovaném vzduchu, či pomocí
odběru a vyšetření krve. Výjimečně
přistupujeme k vyšetřovaní indukovaného sputa či k invazivnějšímu
bronchoskopickému vyšetření, kde
můžeme odebrat přímo biotické
vzorky ze sliznice průdušek či provézt diferenciální rozpočet leukocytů v bronchoalveolární laváži.

3.

Posledním ze tří fenotypů je nealergické neeozinofilní AB, které je spojeno spíše s neutrofilním zánětem
dýchacích cest, je pro něj typický
výskyt až v dospělém věku a horší
odpověď na léčbu.

Cílem léčby v plicních a alergologických
ambulancích je zmírnění či v ideálním
případě úplné potlačení příznaků AB.
Říkáme, že udržujeme kontrolu nad AB.
V takovém případě pacient nepociťuje
vůbec nebo jen zřídka příznaky, jako je
kašel, dušnost, pocity svíraní na hrudi,
sípání a noční buzení pro tyto příznaky.
Pokud je kontrola jen částečná, pacient
několikrát do měsíce prožívá nepříjemné symptomy AB a při nedostatečné
kontrole nad AB můžou být tyto projevy
i každodenní. Míru kontroly nad AB určujeme při každé návštěvě v ordinaci lékaře buď rozhovorem s pacientem nebo
krátkým dotazníkem (např. test kontroly
AB, z anglického Asthma Control Test
– ACT).
Tíže AB není přímo určena mírou obtíží,
ale množstvím léčby potřebné k udržení
kontroly nad chorobu. Prvním stupněm
je intermitentní AB, při kterém stačí
pouze občasná úlevová inhalační léčba.
U lehkého AB pak předepisujeme nízkou dávku inhalačního kortikosteroidu,
který způsobuje při správné inhalační
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technice a pravidelném užívání vymizení obtíží. Třetím stupněm je pak středně
těžké AB, kde již musíme využívat kombinovaných preparátů. Inhalační kortikosteroidy v jednom inhalátoru spolu
s dlouhodobě působícími beta-2-mimetiky. U těžkého AB pak navyšujeme dávku inhalačního steroidu a případně kombinujeme s dalšími
antiastmatickými
léky. Posledním, pátým stupněm je těžké
refrakterní AB, které
vyžaduje k udržení
kontroly vysoké dávky
inhalačního steroidu,
další
antiastmatický lék či biologickou
léčbu, která je již
preferována před užíváním systémových
kortikosteroidů.

žaludečních šťáv, který není rozpoznán,
vyšetřen nebo adekvátně léčen. Nejen
že kyselé žaludeční šťávy, které dráždí
hrtan a hlasivky, mohou způsobovat kašel, ale zhoršují i AB samotné. Zavedení
správných režimových opatření a léčby
gastroezofageálního refluxu má také
příznivý vliv na kontrolu symptomů AB.

astmatiků je popisována přecitlivělost
na kyselinu acetylsalicylovou, ta může
vyvolávat nejen dechové obtíže, ale
i samotné exacerbace AB. Podobné obtíže mohou vyvolat i některé další léky
proti bolesti. Kašel, který je podobný
AB, může vyvolávat i skupina léků proti
vysokému krevnímu tlaku, některé betablokátory mohou též
zhoršovat
příznaky
AB.
Kouření cigaret či vdechování cigaretového
kouře (pasivní kouření) bývá příčinou
špatné kontroly nad
astmatem,
zhoršených dechových obtíží
a zvýšené produkce
hlenu v dýchacích
cestách, ale i spouštěčem astmatických
záchvatů. Odvykání
od kouření je považováno za základní krok
k dosažení dobré kontroly nad AB.

Dlouhodobé obtíže
způsobené AB mohou
být ještě umocněny
tzv. exacerbacemi AB,
při kterých dochází
k akutnímu zhoršení
Při hledání důvodu
dušnosti, kašle a sínáročné léčby AB je
pání. Tyto stavy se
nutné pomýšlet i na
dají zvládnou navýto, zda se opravdu
šením úlevové léčby,
jedná o AB, tedy zda
posílením pravideltypické příznaky AB
né inhalační léčby či
nejsou ve skutečnosužitím
perorálních
ti vyvolávány jinou
kortikosteroidů
dle
chorobou. AB je často
domácího léčebného
zaměňováno za chroTříkroková diagnóza astmatu.
plánu, případně po
nickou
obstrukční
Autor: Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
telefonické konzultaci
plicní nemoc, chronics ošetřujícím lékařem.
ký infekční zánět dýTěžké exacerbace však vyžadují léčbu lé- Příčinou OLA může být i časté vystavo- chacích cest, refluxní chorobu jícnu, ale
kařem rychlé záchranné služby či na pra- vání se alergenu, který je spouštěčem třeba i nádorové onemocnění hrtanu,
covištích lékařské pohotovostní služby typických astmatických obtíží. Mezi průdušek či plic. Nemocí podobných AB
či emergency. V posledních letech ubývá nejčastější inhalační alergeny patří je samozřejmě více a je nutné na ně při
pacientů, kteří pro těžkou exacerbaci AB prach, pyly stromů a trav, roztoči, srst diagnostice myslet a cílenými vyšetřenípotřebují hospitalizaci na jednotkách in- zvířat a plísně. Některé alergeny nachá- mi je vyloučit.
tenzivní péče, ale i v dnešní době může zíme i v pracovním prostředí, jedná se
být AB příčinou smrti i mladého člověka. především o chemické látky, rostlinné Pokud je však diagnóza správná, ostatní choroby adekvátně léčeny, vyloučeny
Těžké, na léčbu rezistentní AB, je poměr- a živočišné bílkoviny. Logickým postu- komplikující faktory, použita správná inně vzácné onemocnění. V České repub- pem je co nejvíce omezit vdechování halační technika léků a jejich adekvátní
lice jím trpí pouze asi 2 procenta všech těchto dráždivých látek buď používáním dávka, a přesto se nedaří AB dostat pod
astmatiků. Mnohem častěji se setkává- ochranných pomůcek, např. respiráto- kontrolu, mluvíme o těžkém refrakterme s tzv. obtížně léčitelným AB (OLA). rů nebo úplným zamezením kontaktu ním AB.
V tomto případě se jedná o AB pod ne- s těmito látkami. Chronická či alergická
dostatečnou kontrolou, tedy s častými rýma též ovlivňuje průběh AB. Zatékání
MUDr. Ondřej Fibigr
astmatickými projevy, avšak příčinou hlenů z nosní dutiny do dýchacích cest
Plicní oddělení
těchto obtíží není samotná tíže nemoci, zhoršuje příznaky AB. Pozor si musíme
Masarykova nemocnice v Ústí nad
ale nějaký komplikující faktor. Klasickým dávat i na užívání léků, které na první
Labem, o. z.
příklad komplikujícího faktoru je reflux pohled s AB nemusí souviset. U části
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE
Umístění: budova S (Na Kabátě 229),
přízemí
Oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) bylo v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zřízeno 1. dubna 2018. Bylo
to umožněno přechodem MUDr. Dalibora Jílka, CSc. (společně s MUDr. Jarmilou
Žižkovou a dvěma zdravotními sestrami)
ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
nad Labem (ZÚ), kde dlouhá léta v tomto oboru pracoval. Důvodem bylo zachování imunologické a alergologické péče
pro případy odborně a ekonomicky náročných pacientů, kterým je k dosažení
potřebné úrovně zároveň poskytována
zdravotní péče v MNUL a jejichž zajištění
v měnících se podmínkách v ZÚ začínalo být obtížně řešitelné. Do této skupiny
patří rovněž nemocní s těžkou formou
astmatu bronchiale.
V současnosti je dokončena výstavba
nových prostor pro OKIA v rámci rekonstrukce části 4. NP pavilonu T v MNUL
a probíhá vybavování prostor mobiliářem (nábytek, výpočetní a přístrojová technika). Předpokládané otevření
nových prostor je v létě letošního roku.
OKIA tak získá odpovídající kvalitní prostory pro další rozvoj oddělení

Kolektiv Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
a především pro zahájení činnosti akreditovaného pracoviště pro vzdělávání
lékařů v oboru alergologie a klinická
imunologie.

OKIA poskytuje komplexní ambulantní
klinickou péči o nemocné s alergickými
a imunologickými chorobami, tj. zabývá
se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací pacientů s poruchami imunity. Lékaři
OKIA také zajišťují konziliární činnost
pro další oddělení MNUL. Pracovní náplň
OKIA rovněž zahrnuje činnost 2 center:
1.

Centrum pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu (ve spolupráci
s Plicním oddělením a Oddělením
funkčního vyšetřování).

2.

Centrum pro léčbu primárních imunodeficitů (PID). Centrum provádí
diagnostiku PID ve spolupráci s Oddělením laboratorní imunologie
Centra imunologie a mikrobiologie
ZÚ, zajišťuje substituční léčbu podkožními imunoglobuliny a poskytování ambulantní léčby intravenózními imunobloguliny.
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
primář
Oddělení klinické imunologie
a alergologie MNUL

OKIA se brzy přestěhuje do nových prostor v pavilonu T
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PLICNÍ ODDĚLENÍ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ODDĚLENÍ FUNKČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ

Bronchokonstrikční test s metacholinem
Umístění: budova T
Centru pro léčbu těžkého astmatu nabízíme základní vyšetřovací metody, spirometrii a bronchodilatační testy. Tato
vyšetření nám umožní zjistit přítomnost
obstrukce, její stupeň a určit její variabilitu a reverzibilitu, které jsou důležité
pro stanovení diagnózy a monitoraci léčby. Analýzou oxidu dusnatého (FENO) ve
vydechovaném vzduchu zjišťujeme přítomnost eosinofilního zánětu v dýchacích cestách a účinnost protizánětlivé
léčby.
K podrobnějšímu vyšetření a v rámci diferenciálně diagnostických rozvah využíváme celotělovou pletysmografii, kdy
zjistíme stupeň hyperinflace a vyšetření
transferfaktoru pro CO.

Kolektiv Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Umístění: budova T (severozápadní část
MNUL v původní budově historického
Weinmannova pavilonu)
Plicní oddělení se v současnosti skládá
z těchto částí:
1.

2.
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Lůžková část, která sestává ze dvou
standardních lůžkových stanic PLI1
a PLI3, které by za normálních okolností měly disponovat cca 46 běžnými standardními lůžky a 11 lůžky
izolačními (pro pacienty s TBC).
V současnosti je však lůžkový fond
značně omezen na 20 lůžek běžných a 5 izolačních. V rámci lůžkového fondu plicního oddělení
není k dispozici jednotka intenzivní péče, toto je řešeno spoluprací
s klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, která
spravuje centrální JIP, část pacientů
s infekční plicní problematikou přebírá také JIP infekčního oddělení.
Centrum pro poruchy dýchání ve
spánku (spánková laboratoř), které

disponuje 3 jednolůžkovými pokoji
a součástí jsou i 2 nadstandardní
pokoje využitelné i pro nespánkové
pacienty.
3.

Ambulantní část, jejímiž součástmi
jsou: všeobecná plicní ambulance,
pneumoonkologická
ambulance
a stacionář, bronchoskopické pracoviště, spánková ambulance.

Plicní oddělení obstarává běžnou péči
o pacienty s plicními onemocněními
v rámci okresu Ústí nad Labem, tzn.
stará se o pacienty s veškerými plicními
problémy, kteří přicházejí na oddělení
jak plánovaně, tak akutně.
Nad rámec této základní péče zajišťuje
specializovanou plicní péči o pacienty
z celého Ústeckého kraje, a to v těchto
oblastech:
•

Plicní a pleurální malignity (pod záštitou Komplexního onkologického
centra MNUL a jako součást pneumoonkochirurgického centra, na

jehož činnosti se podílí spolu s oddělením hrudní chirurgie).
•

Intersticiální
(centrum).

plicní

•

Obtížně léčitelné astma (centrum bližší informace o činnosti tohoto
centra jsou předmětem tohoto vydání odborné přílohy).

•

Poruchy dýchání
(centrum).

ve

Velmi cenným vyšetřením pacientů
s nejasnou diagnózou je provedení

Celotělová pletysmografie
nespecifického bronchokonstrikčního
testu s metacholinem. Bronchokonstrikční testy se zde provádí od roku
1982, nejprve jsme využívali hypertonické a hypotonické roztoky, od roku
1988 acetylcholin, od roku 1994 histamin a od roku 2005 metacholin.
Provádíme jednokoncentrační dozimetrickou metodu na provokační jednotce
APS. Tento test je vysoce senzitivní pro
diagnózu astmatu, má omezenou specifitu, nicméně negativní test u pacienta,
který neužívá inhalační kortikosteroidy,
může diagnózu astmatu vyloučit. Test
lze využít nejen diagnosticky, ale též ke
kontrole léčby.
Při podezření na únavu dýchacích svalů
provádíme měření ústních tlaků, při zjištění poklesu maximálních inspiračních
a expiračních tlaků může být indikována

Impulsní oscilometrie
rehabilitační léčba. Provádíme vyšetření
saturace pulsní oxymetrií nebo respirace - vyšetření krevních plynů v arteriální
nebo arterializované krvi. Nabízíme zátěžové testy, u dětí test 6-8minutovým
během, u dospělých ergometrii. Šestiminutový test chůzí je jednoduchým testem k hodnocení fyzické aktivity.
Impulsní oscilometrie má minimální
nároky na spolupráci, vyšetřuje se při
klidovém dýchání, a lze tak vyšetřit děti
od 2 let věku i staré a nespolupracující
pacienty. Můžeme rozlišit centrální a periferní obstrukci, pro komplexní diagnostiku je velmi přínosné využívat konvenční metody – spirometrii a celotělovou
pletysmografii a impulsní oscilometrii.
MUDr. Jarmila Fišerová
primářka
Oddělení funkčního vyšetřování MNUL

procesy

spánku

Dále oddělení pečuje o závažnější stavy
u celého spektra plicních onemocnění,
které se nedaří léčit na spádových interních či jiných odděleních, a to včetně
pacientů vyžadujících neinvazivní ventilační podporu - NIV (v současnosti jsou
k dispozici 2 přístroje pro NIV, formou
dlouhodobé zápůjčky od distributorů
těchto přístrojů).
MUDr. Daniel Doležal
primář
Plicní oddělení MNUL

www.kzcr.eu

Kolektiv Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

7

CENTRUM PRO LÉČBU TĚŽKÉHO ASTMATU

LÉČIVA POUŽÍVANÁ V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ TĚŽKÉHO ASTMATU
1. PŘÍPRAVEK S VAZBOU NA
IMUNOGLOBULIN E (ANTI-IGE)
Omalizumab (Xolair®)

na povrchu eosinofilní buňky. Tím inhibuje signalizační funkci IL-5 a snižuje produkci a přežití eosinofilů.

Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, vyrobená technologií rekombinantní DNA v linii
savčích buněk vaječníků čínských
křečíků (CHO). Váže se na IgE a předchází vazbě IgE k FcƐRI (tzv. receptor
s vysokou afinitou pro IgE), čímž se
redukuje množství volného IgE. Důležitá je rovněž redukce počtu FcƐRI
receptorů na bazofilech a žírných
buňkách.

Dávka pro dospělé a dospívající ve
věku 12 let a starší je 100 mg podaná subkutánně jednou za 4 týdny. Pro děti ve věku 6 až 11 let pak
40 mg podaná subkutánně jednou
za 4 týdny. Efekt léčby se vyhodnocuje po 12 měsících léčby.

Dávkování se určuje podle výchozích hodnot IgE (IU/ml) a dle tělesné
hmotnosti (kg) za pomoci tabulek,
která je součástí SPC Xolairu. Určená
hodnota se může pohybovat v intervalu 75 až 600 mg Xolairu a podává
se jedenkrát za 2 nebo 4 týdny. Podmínkou indikace přípravku Xolair
je prokázaná sensibilizace (stanovením spec. IgE a/nebo kožní prick
testací) na celoroční vzdušný alergen
a hodnota celkového IgE v rozmezí
30 - 700 IU/ml (u dětí do 1500 IU/
ml).

Reslizumab (Cinqaero®)
Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka (IgG4, kappa)
vytvářená myšími myelomovými
buňkami (NS0) technologií rekombinantní DNA. Reslizumab se specificky váže na IL-5 a interferuje s vazbou
IL-5 na receptory pro IL-5 na buněčném povrchu. Reslizumab váže lidský IL-5 s pikomolární afinitou a blokuje jeho biologickou funkci.

Všeobecná sestra Vlasta Verbná s jedním z
přípravků využívaných k léčbě těžkého astmatu

Efekt léčby se vyhodnocuje po
16 týdnech léčby.

Benralizumab (Fasenra®)
Benralizumab je humanizovaná monoklonální protilátka produkovaná
buňkami vaječníků čínských křečíků
(CHO) technologií rekombinace DNA.
Na rozdíl od mepolizumabu a reslizumabu se neváže na IL-5, ale váže
se s vysokou afinitou a specificitou
na alfa podjednotku receptoru pro
interleukin-5 (IL-5). Tento receptor
je specificky exprimován na povrchu
eozinofilů a bazofilů. Benralizumab
inhibuje signalizační funkci IL-5,
snižuje produkci a přežití eozinofilů,
a tím snižuje eozinofilní zánět.

2. PŘÍPRAVKY REAGUJÍCÍ
S INTERLEUKINEM 5 (ANTI-IL-5)
IL-5 je významný cytokin odpovědný
za růst a diferenciaci, nábor, aktivaci
a přežití eozinofilů, čímž se významnou měrou podílí na patogenezi
astmatu bronchiale. Blokace IL-5
dráhy má za důsledek zkrácení přežívání eozinofilů a snížení jejich aktivity, což ve svém důsledku vede ke
zlepšení průběhu těžkého astmatu
bronchiale.
Mepolizumab (Nucala®)
Mepolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka (IgG1, kappa),
která má schopnost vázat se na IL-5
s vysokou afinitou a specificitou.
Mepolizumab inhibuje biologickou
aktivitu IL-5 s nanomolární potencí
blokováním vazby IL-5 na alfa řetězec
komplexu IL-5 receptoru umístěného

Přípravek Cinqaero se podává v intravenózní infuzi jednou za čtyři týdny
v dávce 3 mg/kg tělesné hmotnosti
(tělesná hmotnost je omezena rozmezím 35 až 199 kg). Efekt léčby se
vyhodnocuje po 12 měsících léčby.

Mepolizumab je humanizovaná monoklonální
protilátka se schopností vázat se na IL-5

Dávka je 30 mg (1 injekce) jednou za
4 týdny pro první 3 dávky, dále jednou za 8 týdnů. Efekt léčby se vyhodnocuje po 12 měsících léčby. Přípravek není určen pro děti a dospívající
do 18 let.
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
vedoucí Centra pro léčbu těžkého
astmatu MNUL

Redakce Statimu děkuje všem autorům za spolupráci na vzniku této odborné přílohy.
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