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Non-TNFi
• T-bunková kostimulácia

(abatacept)
• Deplécia B buniek

(rituximab)
• IL-6 inhibícia
• (tocilizumab, sarilumab)

CsA=cyklosporín A;  1. Smolen JS, et al. Nat Rev Drug Discov. 2003;2:473-488. 2. Scott DL, et al. Lancet. 2010;376:1094-1108. 3. Weinblatt ME. Trans Am Clin Climatol 

Assoc. 2013;124:16-25. 4. Tofacitinib [summary of product characteristics]. Kent, UK: Pfizer Limited; February 2018. 5. baricitinib [summary of product characteristics]. 

Utrecht, the Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V. 2017. Abatacept [summary of product characteristics]. Uxbridge, UK: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. 2017. 

7. Rituximab [summary of product characteristics]. Welwyn Garden City, UK: Roche Registration Limited. 2018. 8. Tocilizumab[summary of product characteristics]. 

Welwyn Garden City, UK: Roche Registration Limited. 2017. 9. Sarilumab [summary of product characteristics]. Paris, France: Sanofi-Aventis Groupe. 2017. 10. EMA. 

Sarilumab http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004254/human_med_002114.jsp&mid=

WC0b01ac058001d124. navštívené 15 May 2018

Reumatológia

• Špecializačný odbor vnútorného lekárstva,                               
ale má bližšie k dermatovenerológií,

neurológií, ortopédií a FBLR

• Pomalý vývoj reumatologických príznakov a znakov

• Lieky s vysokou toxicitou aplikované po dlhú dobu



Čo znamená biologická liečba?

Biologické lieky sú látky získané zo živých organizmov 

a určené aby nahradzovali, alebo inhibovali špecifické 

zložky imunitného systému – cytokíny zapojené do patogenézy 

niektorých autoimúnnych chorôb (m. Crohn, psoriáza, 

reumatoidná artritída).

BL = terapeutická modulácia cytokínov



Inovatívna liečba v reumatológií

Súčasné rozdelenie DMARDs

• štandardné DMARDs:  metotrexat, leflunomid, sulfasalazin

• biologické DMARDs:    originálne bDMARDs
biosimilárne DMARDs

• cielené DMARDs:        JAK inhibítory 



Prehľad biologických a cielených
DMARDs určených na liečbu RA
vrátane biosimilárnych

registrovaných EMA k 24.02.2019



TNF inhibítory v liečbe RA registrované EMA k 24.02.2019
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Pri ktorých reumatických chorobách sa 
využíva BL?

• reumatoidná artritída

• psoriatická artritída

• ankylozujúca spondylitída/axiálna spondylitída

• juvenilná idiopatická artritída

• postmenopauzálna osteoporóza 

• systémový lupus erytematosus
• granulomatóza s polyangitídou a mikroskopická
polyangitída (m. Wegener)



Reumatoidná artritída

• prevalencia: 1%
• postihnutie kĺbov aj 

vnútorných orgánov
• progredujúce funkčné 

obmedzenie
• deštrukcia a vývoj 

deformít
• pracovná disabilita



Dilema pri zápalových reumatických 
chorobách

neznáma etiológia   – nemožná prevencia

známa patogenéza  – možné cielené terapeutické ovplyvnenie



Ústredné postavenie TNF v patogenéze zápalových 
reumatických chorôb

hyperplázia synoviálnych buniek

degradácia kĺbovej chrupavky

vznik kostných erózií



Interleukín IL-6

- prozápalový cytokín - stimulátor imunitnej  odpovede

-jeden z najdôležitejších mediátorov pri horúčke a akútnej odpovedi
zápalovej fázy, zvyšuje aktivitu osteoklastov

-intracelulárne riadi zápalovú odpoveď cestou signálnej transdukcie
po väzbe na receptor gp 130 a aktiváciou transkripčných faktorov: 
JAK – janus kináz 
a 
STATs (Signal Transducers and Activators of Transcripton)   



Charakteristika RA vo vzťahu k priebehu a prognóze

• nízka úroveň spontánnej remisie 10-15%

• pomalá diferenciácia znakov a príznakov

• chronický priebeh u viac ako 60% postihnutých

• multiorgánové postihnutie

• po 10 rokoch je v invalidite viac ako 50% 
postihnutých

• skrátenie očakávanej dĺžky života 



Biologické lieky povolené pri RA

TNF inhibítory:  infliximab, etanercept, adalimumab,
golimumab, certolizumab

inhibítor IL-6r:   tocilizumab

anti-CD20:         rituximab

anti-CD28:         abatacept

anti IL-1:            anakinra
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Podčiarknuté BL sa musia aplikovať spolu s MTX



Miesto účinku jednotlivých biologických liekov         
pri RA

Infliximab

Etenercept

Adalimumab

Certolizumab

GolimumabInflixi



účinná látka
obchodný 
názov 

výrobca účinok indikácie
nutnosť 

kombinácie s MTX
dávkovanie

infliximab REMICADE MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
3-10mg/kg váhy á 8 
týždňov

etanercept ENBREL Pfizer anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA nie
2x25mg s.c. týždenne         
50mg s.c. týždenne

adalimumab HUMIRA Abbott anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA, axS ano 1x40mg s.c. á 2 týždne

golimumab SIMPONI MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
50mg (100mg) s.c. 
mesačne

certolizumab CIMZIA UCB anti-TNF RA, axS ano 200mg s.c. á 2 týždne

tocilizumab ROACTEMRA Roche anti-IL6R RA, sJIA nie 4-8mg/kg váhy i.v. mesačne

rituximab MABTHERA Roche anti-CD20 RA, vaskulitídy ano
2x1000mg i.v. v odstupe 14 
dní á 6 mesiacov

abatacept ORENCIA
Bristol 
MS anti-CTLA-4 RA, JIA ano 10 mg/kg váhy i.v. mesačne



účinná látka
obchodný 
názov 

výrobca účinok indikácie
nutnosť 

kombinácie s MTX
dávkovanie

infliximab REMICADE MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
3-10mg/kg váhy á 8 
týždňov

etanercept ENBREL Pfizer anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA nie
2x25mg s.c. týždenne
50mg s.c. týždenne

adalimumab HUMIRA Abbott anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA, axS ano 1x40mg s.c. á 2 týždne

golimumab SIMPONI MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
50mg (100mg) s.c. 
mesačne

certolizumab CIMZIA UCB anti-TNF RA, axS ano 200mg s.c. á 2 týždne

tocilizumab ROACTEMRA Roche anti-IL6R RA, sJIA nie 4-8mg/kg váhy i.v. mesačne

rituximab MABTHERA Roche anti-CD20 RA, vaskulitídy ano
2x1000mg i.v. v odstupe 14 
dní á 6 mesiacov

abatacept ORENCIA
Bristol 
MS anti-CTLA-4 RA, JIA ano 10 mg/kg váhy i.v. mesačne



účinná látka
obchodný 
názov 

výrobca účinok indikácie
nutnosť 

kombinácie s MTX
dávkovanie

infliximab REMICADE MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
3-10mg/kg váhy á 8 
týždňov

etanercept ENBREL Pfizer anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA nie
2x25mg s.c. týždenne         
50mg s.c. týždenne

adalimumab HUMIRA Abbott anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA, axS ano 1x40mg s.c. á 2 týždne

golimumab SIMPONI MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
50mg (100mg) s.c. 
mesačne

certolizumab CIMZIA UCB anti-TNF RA, axS ano 200mg s.c. á 2 týždne

tocilizumab ROACTEMRA Roche anti-IL6R RA, sJIA nie 4-8mg/kg váhy i.v. mesačne

rituximab MABTHERA Roche anti-CD20 RA, vaskulitídy ano
2x1000mg i.v. v odstupe 14 
dní á 6 mesiacov

abatacept ORENCIA
Bristol 
MS anti-CTLA-4 RA, JIA ano 10 mg/kg váhy i.v. mesačne



účinná látka
obchodný 
názov 

výrobca účinok indikácie
nutnosť 

kombinácie s MTX
dávkovanie

infliximab REMICADE MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
3-10mg/kg váhy á 8 
týždňov

etanercept ENBREL Pfizer anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA nie
2x25mg s.c. týždenne         
50mg s.c. týždenne

adalimumab HUMIRA Abbott anti-TNF
RA, PsA, AS, 

JIA, axS ano 1x40mg s.c. á 2 týždne

golimumab SIMPONI MSD anti-TNF RA, PsA, AS ano
50mg (100mg) s.c. 
mesačne

certolizumab CIMZIA UCB anti-TNF RA, axS ano 200mg s.c. á 2 týždne

tocilizumab ROACTEMRA Roche anti-IL6R RA, sJIA nie 4-8mg/kg váhy i.v. mesačne

rituximab MABTHERA Roche anti-CD20 RA, vaskulitídy ano
2x1000mg i.v. v odstupe 14 
dní á 6 mesiacov

abatacept ORENCIA
Bristol 
MS anti-CTLA-4 RA, JIA ano 10 mg/kg váhy i.v. mesačne



Účinnosť anti-TNF liečby v reumatológií             
(u RA)

• dosiahnutie remisie u 40%-50%

• kontrolovanie príznakov až u 70% 

• spomalenie štrukturálnej progresie

• v kombinácií s metotrexatom účinnosť 
lepšia oproti metotrexatu samotnému

• v monoterapií účinnosť porovnateľná s 
metotrexatom



Čo reumatológom priniesla 
innovatívna, biologická liečba RA?

• 2010 nové diagnostické kritéria

• 2010 nový cieľ liečby: remisia, alebo nízka aktivita choroby

• hodnotenie terapeutickej odpovede podľa EULAR
dokumentovaný pokles aktivity podľa DAS28
zlepšenie kĺbovej funkcie (HAQ)
zastavenie/spomalenie rtg progresie   (RTG)



Stratégia a taktika biologickej liečby pri 
reumatických chorobách

Stratégia:
• dosiahnuť remisiu
• kontrolovať (potlačiť) zápal
• zabrzdiť progresiu rtg. zmien na kĺboch
Taktika:
• včasná liečba kĺbovej choroby s vysokou aktivitou a 

nepriaznivými prognostickými faktormi
• cielený bezpečnostný monitoring pacienta



Klinická práca v reumatológií vyžaduje 
teamový prístup a objektivizáciu zápalovej 
aktivity, fyzickej disability a štrukturálnej 

progresie



Kontraindikácie a nežiaduce účinky (NÚ) liečby
anti-TNF inhibítormi

očakávané

• infekcie

• malignity/lymfómy

• srdcové zlyhanie 
NYHA št. III.-IV. 

ostatné

• autoimunitné 
syndrómy

• vznik psoriázy

• demyelinizačné 
choroby

• cytopénie
Špeciálne situácie: problémy s očkovaním, 
perioperačný manažment, tehotenstvo



Očakávané nežiaduce účinky (NÚ) liečby anti-TNF
inhibítormi

Najväčší problém:

aktivácia latentnej tbc
extrapulmonálne a disseminované formy
často rýchly a fatálny priebeh

Východisko:
dôsledný skríning pred a v priebehu liečby 
pneumologické vyšetrenie + Quantiferon TB Gold test



Prevencia závažných infekčných komplikácií

Pred liečbou: 
rozpoznanie a vyradenie: aktívnej tbc, iných granulomatóznych
infekcií, HIV, hepatitídy B, C, abscesov 
Cave: paradentóza, odontogénne apikálne abscesy, chronická

tonzilitída, sinusitída

V priebehu liečby:
dôsledné preliečenie interkurentných infekcií 
cielená antibiotická liečba podľa kultivačného vyšetrenia
prechodné vynechanie dávky anti-TNF
priebežné pneumologické kontroly špecialistom (Quantiferon test)



Juvenilná idiopatická artritída

• začiatok artritídy v detskom 
veku

• deformity

• retardácia rastu

• postihnutie chrbtice

• postihnutie očí

• pokračovanie v dospelosti



Formy juvenilnej idiopatickej artriídy

• systémová forma (morbus Still)

• oligoartikulárna forma s pozitivitou HLA-B27 a iridocyklitídou

• oligoartikulárna forma s ANA pozitivitou

• polyartikulárna forma 

• polyartikulárna  forma  seropozitívna
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TNF inhibítory a abatacept



Formy juvenilnej idiopatickej artriídy

• systémová forma (morbus Still)

• oligoartikulárna forma s pozitivitou HLA-B27 a iridocyklitídou

• oligoartikulárna forma s ANA pozitivitou

• polyartikulárna forma seropozitívna (s pozitivitou RF)

• polyartikulárna  forma  seropozitívna

tocilizumab



BL povolené u pacientov s JIA

etanercept:      od  2 rokov
(PsA od 12 rokov, 
artritída-entezitída od 12 rokov)

adalimumab :   polyartikulárna forma JIA  4-17 rokov

tocilizumab:     systémová forma JIA od 2 rokov

abatacept:        polyartikulárna forma JIA od 6 rokov



Psoriatická artritída

• prevalencia psoriázy: 2%-
3%

• postihnutie kĺbov u 5%-
7% chorých s psoriázou

• seronegatívna 
oligoartritída + 
spondartropatia



Formy psoriatickej artritídy

• psoriatická artritída s postihnutím DIP kĺbov

• psoriatická oligoartritída

• psoriatická polyartritída pripomínajúca reumatoidnú 
artritídu

• mutilujúca psoriatická artritída

• psoriatická spondylitída

(Wright a Moll, 1974)



Systémový lupus erytematodes



Systémový lupus erytematodes

� útočná fáza liečby SLE 
s nefritídou – rituximab

� monoklonová antb proti 
znaku CD20 na B-lymf.

� liečba lupus nefritídy

� udržiavacia dávka 
liečby SLE – belimumab

� monoklonová antb proti 
.Blys (aktivačnému 
faktoru B-lymf.)

� udržiavacia a podporná 
liečba



Granulomatóza s polyangitídou a 
mikroskopická polyangitída

rituximab (Mabthera) 

monoklonová protilátka proti znaku CD2O na lymfocytoch

375mg / m2 povrchu tela pacienta á 4 týždne

celkove 4x t.j. 4 mesiace za sebou



Biosimilárne lieky

•



Charakteristika biosimilárnych liekov

Biosimilárne lieky - biologicky podobné lieky

Produkty živých buniek, biotechnologicky upravené

Heterogénny skupina bielkovín s prirodzenou variabilitou
podliehajúcou zmenám v priebehu výrobných procesov

Biosimilárne lieky nemôžu byť identické s originálnymi
biologikami

Účinnosť a bezpečnosť porovnateľná s referenčným
biologickým liekom 



Zmeny vo výrobe, schváľované EMA, 
sú u BL sú časté

Vezér, B. a spol.: Curr Med Res Opin. 2016 May;32(5):829-34.



Výhody biosimilárnych liekov

• Zlepšenie dostupnosti liečby väčšiemu počtu pacientov

• Zníženie liečebných nákladov približne o 20%

• Regulačný rámec  → EMA → ŠUKL

• Predpokladaná úspora v EÚ v rokoch 2007 - 2020:  11,8 - 33,4 mld EUR 



Biosimilar switching

� Za predpokladu, že zmenám 
štruktúry odpovedá zmena kvality 
BL, tak pacienti na originálnych, 
referenčných BL už boli v 
skutočnosti vystavení týmto 
zmenám, keď sa modifikoval 
výrobný proces.1

� Od 2013, referenčný ADA 
podstúpil už takmer 20 zmien.2

1Cohen, H.P. a spol.: Drugs 2018; 78:463–478
2Schneider, C.K. : Ann Rheum Dis March 2013; 72(3):315-8

Zmeny výrobného procesu po povolení lieku



Inhibítory JAK kinázy

•



Rovnováha medzi pro- a protizápalovými cytokínmi je nevyhnutná pre normálnu 
homeostázu v jednotlivých tkanivách1

Pri RA, PsA, UC a iných IMIDs  existuje nerovnováha v prospech tvorby 
prozápalových cytokínov, ktorá vedie k pretrvávaniu ochorenia a deštrukcii 
tkanív1,2

Pri ZRCH je často porušená homeostáza prozápalových a 
protizápalových cytokínov

� 1. Műzes G et al. World J Gastroenterol. 2012; 18(41):5848 5861. 

Pro-zápalové1

Proti-zápalové1

IL-4, IL-19, IL-10, IL-22, IL-
13, TGF-βIL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8,      

IL-12, IL-13, IL-17, IL-21, 

IL-23, IL-25, IL-33, IL-35, 

TNF-α



� Podiely pacientov s RA podľa aktivity ochorenia hodnotenej pomocou DAS28 kritérií1

Mnoho pacientov na TNFi nedosahuje ciele liečby

Haugeberg G, et al. Arthritis Res Ther. 2015;17:219.

26,6% 
nedosiahne 
remisiu 
alebo LDA 
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Cytokíny signalizujú cez rôzne intracelulárne dráhy, jednou je aj JAK-STAT 
dráha

1. Schwartz et al. Nat Rev Rheumatol. 2016 Jan;12:25–36; 2. Taskén K et al. Physiol 
Rev. 2004;84:137–167; 3. Mavers M et al. Curr Rheum Rep. 2009;11:378–38; 4. 

Rommel C, et al. Nat Rev Immunol. 2007;7:191–201.

Cytoplazma JADRO

Transkripcia génu

Bunková
membrána

JAK
Signálna 

kaskáda1

NFKB
signálna 

kaskáda1

Toll / IL-1R
Signálna

kaskáda1

GAS

cAMP / PKA
signálna

kaskáda2

IL-17
Signálna

kaskáda1

Kinázy

Kinázy

p38

JNK
ERK

MAPK

Signálna

kaskáda3

Act1

C/EBPβ

GSK3β

cAMP

PKA

PDE4

AC

Druhý posol

PI3K
signálna

kaskáda4

AC, Adenylát cykláza ACT1, NFκB aktivátor1; cAMP-PKA, Cyklický adenozín monofosfát 
proteín kináza A; ERK, extracelulárne so signálom spohjené kinázy; 
GAS, proteín viažuci guanín nukleotid,α-s podjednotkut; JAK, Janusova kináza; JNK, c-
Jun N-terminálna kináza; MAPK, Mitogénom aktivovaná kináza; 
NFκB, Nukleárny faktorKappa B; PI3K, fosfatidylinozitol 3-kináza PDE-4, fosfodiesteráza
4; PKA,  Proteín kináza A; PKC, Proteín kináza C; STAT, transdukoir signálu a aktivátor 
transkripcie; TRAF, sTNF receptorom asociovaný faktor.



Intracelulárne proteíny, s receptorom asociované tyrozín-kinázy1

Funkcia: Prenos cytokínových signálov do jadra bunky cez JAK-STAT dráhy1

• 4 typy : JAK1, JAK2, JAK3 a TYK22 (fungujú v pároch)

• 7 molekúl STAT: STAT1, 2, 3, 4, 5a, 5b a 6 aktivuje transkripciu3

JAK rodina – 4 typy tyrozín kináz

Upravené podľa Shuai K & Lui B. Nat Rev Immunol 2003;3:900–911.
1. Roskoski R Jr. Pharmacol Res 2016;111:784–803; 2. Ghoreschi K et al. Immunol Rev 

2009;228:273–287: 3. O’Sullivan LA et al. Molec Immunol 2007;44:2497–2506.

JAK JAK

JAK, janusova kináza: STAT, signal transducers and activators of transcription; TYK, 
tyrozín kinázae; Zdroj pre obrazok: Shutterstock. 

Janus – rímsky boh 
začiatkov, brán, 
prechodov, január 

Dve tváre - zároveň 
pozerá do minulosti aj 
budúcnosti



Schválené JAKi v liečbe RA: tofacitinib a baricitinib

� PTK, proteín- tyrozín kináza

� 1. Karaman MW et al. Nature Biotech. 2008;26(1):127-132. 2. Meyer DM et al. J Inflamm (Lond). 2010;7:41. 3. Kremer JM et al. Arthritis Rheum. 2009;60(7):1895-1905. 4. Fridman JS et al. Jmmunol. 2010;184(9):5298-52307.

Tofacitinib - JAK1/JAK3 a baricitinib - JAK1/JAK2



• Záver a súhrn



• makromolekulové komplexy
• parenterálne aplikované

• účinkujú v ECT
• inhibujú jeden prozápalový cytokín

Biologické lieky                         
(originálne, referenčné)



• makromolekulové komplexy podobné 
referenčným BL

• parenterálne podávané

• účinkujú v ECT

• blokujú len jeden prozápalový cytokín

Biosimilárne biologické lieky



• malé molekuly

• perorálne formy

• intracelulárne pôsobenie

• blokáda viacerých prozápalových cytokínov

Inhibítory JAK kinázy


