
V dňoch 11. a 12. mája 2018  sa v Tatranskej Lomni-
ci uskutočnilo edukačné podujatie venované no-
vinkám v  manažmente pacientov s nešpecifický-
mi zápalmi čreva (IBD). Prednášky IBD expertov zo 
Slovenskej a Českej republiky, Izraela, USA, Kanady 
a Talianska si vypočulo 43 gastroenterológov zo slo-
venských centier biologickej liečby IBD.
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vedolizumabom u bionaivných IBD 
pacientov. S podobnou témou sa na 
druhý deň predstavila L. Gombo-
šová, ktorá vo svojej prednáške 
zdôraznila dôležitú pozíciu vedo-
lizumabu v algoritme liečby ul-
ceróznej kolitídy u bionaivných 
pacientov. Jeho efektivita je porov-
nateľná s infliximabom a zvyšuje sa 
u pacientov, ktorí zatiaľ neužívali 
biologickú liečbu, výskyt nežiadu-
cich účinkov sa kryje s placebom 
a bezpečnostný profil umožňuje 
dlhodobé podávanie bez nutnosti 
prerušenia liečby.

Ciele liečby
M. Greguš hovoril o nenaplne-

ných potrebách a súčasných cie-
ľoch terapie ulceróznej kolitídy. 
Cieľom liečby by mala byť okrem 
dosiahnutia klinickej, laboratór-

nej, endoskopickej a histologickej 
remisie aj tzv. pacientom vnímaná 
remisia opierajúca sa o hodnotenie 
psychického rozpoloženia (depre-
sia, vyčerpanosť), evaluáciu kvali-
ty života a pracovnej produktivity. 
V ďalšom texte rozobral problema-
tiku konzervatívnej liečby ulceróz-
nej kolitídy, najmä liečbu kortikos-
teroidmi, tiopurínmi a biologickú 
liečbu.

Všeobecnými limitáciami sy-
témovej anti-TNFα biologickej 
liečby sú primárne non-respon-
derstvo resp. postupná strata 
odpovede a  bezpečnostné riziká 
dlhodobej terapie. V závere zdô-
raznil potrebu zahájenia účinnej 
liečby s priaznivým bezpečnost-
ným profilom vo včasnom  štádiu 
ochorenia, ktorá je základným 
predpokladom na dosiahnutie 

klinickej a endoskopickej remisie  
u pacientov s IBD. Počas diskusie  
k  interaktívnym prednáškam od-
znela požiadavka sústredenia úda-
jov všetkých slovenských IBD pa-
cientov liečených vedolizumabom, 
čím by mohla vzniknúť reprezenta-
tívna celoslovenská štúdia.

Atraktívne odborné podujatie 
realizovala pod záštitou Sloven-
skej gastroenterologickej spoloč-
nosti spoločnosť Takeda Pharma-
ceuticals Slovakia s. r. o. Stretnutie 
zaznamenalo kladné hodnotenia  
a organizátori dúfajú, že sa 
z úspešného podujatia  stane kaž-
doročná  tradícia.

                                                                                  
                                              

Prof. MUDr. Marian Bátovský
CSc., MPH
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Milé kolegyne a kolegovia

Od júla 2018 do júna 2019 si môžete 
najdôležitejšie prednášky pozrieť aj online v po-
hodlí vašej pracovne. Po absolvovaní autodidak-
tického testu máte možnosť získať 2 CME kredity 
(spolu 16 kreditov za celý edukačný program).
Jedná sa o 8 prenášok rozdelených do 4 blokov, 
ktoré budú spúšťané postupne každé 2 mesiace. 
Naviac Vám budú priebežne sprístupnené aj zau-
jímavé diskusie, prednášky z IBD centier a interak-
tívne kazuistiky, ktoré nie sú súčasťou kreditovanej 
časti, avšak pevne veríme, že i tie Vám budú príno-
som do Vašej klinickej praxe.

Stačí sa bezplatne zaregistrovať
na www.medseminar.sk
a požiadať o prihlasovacie údaje.
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Trendy v liecbe pacientov
s ulceróznou kolitídou
a Crohnovou chorobou

Zásadné prednášky sa strieda-
li s prezentáciami praktických 

skúseností s liečbou vedolizuma-
bom, ktoré predstavili kolegovia  
z deviatich centier v interaktívnych 
sekciách s použitím hlasovacích za-
riadení.

Novinky v liečbe
V úvodnom diskusnom pane-

li vysvetlili M. Lukáš, M. Bortlík  
a Z. Zelinková klinické implikácie 
vplývajúce z mechanizmu účinku 
vedolizumabu (VDZ), ako jediné-
ho biologika so selektívnym účin-
kom na črevo, ako aj komplikácie 
a kontraindikácie systémovej imu-
nosupresie v liečbe IBD. Selektívny 
anti-integrín má vysokú účinnosť 
v liečbe IBD. Má nízke riziko in-
fekčných komplikácií, porovna-
teľné s efektom placeba. Má veľmi 
nízku imunogenicitu v porovnaní 
s anti-TNFα liekmi, čo predikuje 
nižšie riziko sekundárnej straty 
odpovede v dlhodobej liečbe.

Liečba VDZ nie je spojená s vyš-
ším rizikom koincidujúcich auto- 
iminutne podmienených ochorení. 
Vytipovanie pacientov, ktorí nie sú 
vhodní na liečbu preparátmi anti-
-TNFα, otvorilo týmto pacientom 
cestu k liečbe vedolizumabom  
a bolo prvým krokom k  uvoľne-
niu jeho preskripcie ako biologi-
ka prvej voľby. Na Slovensku je 
od mája vedolizumab hradený 
ako biologikum prvej voľby pre 
pacientov s ulceróznou kolitídou  
a pacientov nevhodných/kontra-
indikovaných na liečbu anti-TNFα   
s Crohnovou chorobou.

Pozdrav od osobností
Známe svetové osobnosti v ob-

lasti IBD - B. Feagan a J. F. Colombel 
- pozdravili účastníkov prostredníc-
tvom videohovorov, v ktorých pri-
vítali tento krok a vyzdvihli pred-
nosti vedolizumabu v liečbe IBD. S. 
Danese, ECCO prezident, vyjadril 
veľkú spokojnosť s používaním 
vedolizumabu, pretože do praxe 
dostal mimoriadnu zbraň v lieč-
be IBD. M. Bortlík predstavil český 
register IBD pacientov na biologic-
kej liečbe, ktorý je inšpiráciou pre 
jeho vytvorenie aj na Slovensku.  

V ďalšom bloku T. Koller komen-
toval potreby a ciele súčasnej liečby 
Crohnovej choroby. Upozornil na 
chýbajúce znalosti etiopatogenézy, 
na deficit kauzálnej liečby a na po-
trebu  účinnej, dlhodobej a bezpeč-

nej terapie pre každého pacienta, 
ktorej cieľom je zabrániť trvalému 
poškodeniu čreva.

Pozitívne skúsenosti
Na základe výsledkov klinických 

skúšaní a výsledkov z reálnej praxe 
predostrel M. Hlísta dôkazy o efek-
te vedolizumabu pri liečbe Crohno-
vej choroby. Záverom formuloval, 
že liečba vedolizumabom umožňu-
je dosiahnuť endoskopickú remisiu 
a kompletné slizničné zhojenie  už 
počas 26- týždňovej periódy. Ďalšia 
práca z USA preukázala, že vedoli-
zumab bol účinnejší v navodení 
slizničného zhojenia ako anti-
-TNFα. Prvý deň podujatia zakonči-
la prednáška U. Kopylova z Izraela, 
v ktorej zhrnul vlastné pozitívne 
skúsenosti ako aj skúsenosti z re-
al-world štúdii s včasnou liečbou 


