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nejších látok (od aminosalicylátov 
cez kortikosteroidy a imunosupre-
síva až po biologiká a chirurgickú 
liečbu). Naopak, na základe výsled-
kov viacerých klinických štúdií sa  
v súčasnosti podporuje trend 
včasnej a čo najúčinnejšej 
liečby IBD, čo v dnešnej praxi 
predstavujú biologicky účin-
né lieky. 

V tejto súvislosti je však dobre 
známy aj ďalší fakt, a to že účin-
nosť anti-TNFα preparátov 
klesá s každým ďalším anti-
-TNFα biologikom. Ďalej pre-
zentovala aj výsledky klinických 
štúdií s vedolizumabom, v ktorých 
bolo zistené, že vedolizumab  
v liečbe Crohnovej choroby 
je účinnejší u anti-TNFα naiv-
ných pacientov a u pacientov 
so stredne závažným ocho-
rením – u týchto pacientov bola 
dosiahnutá vo vyššom percente 
klinická remisia. Na záver uviedla 
real world dáta poukazujúce na do-
siahnuté slizničné zhojenie alebo 
endoskopickú remisiu u pacientov  
s CD liečených vedolizumabom - 
jednalo sa o výsledky rôznych štú-
dií, v ktorých bolo dosiahnuté rôz-
ne percento slizničného zhojenia 
- od 17% (14. týždeň) do 63% (52. 
týždeň). Uvedené dáta význam-
ne podporujú pozíciu vedoli-
zumabu v liečebnom algorit-
me Crohnovej choroby.

pacientov, u 15 jedincov bol v mi-
nulosti aplikovaný infliximab, u 4 
adalimumab a u 8 pacientov bol  
v minulosti podávaný nielen infli-
ximab ale aj adalimumab.

Klinická odpoveď na liečbu ve-
dolizumabom bola v 14 týž. prí-
tomná u 91% (n=23) a v 30 týž.  
u 75% pacientov (n=12). Klinic-
ká remisia bola v 14 týž. prí-
tomná u 61% (n=23) a v 30 
týž. u 67% pacientov (n=12). 
V čase analýzy súboru bola  
u 48% pacientov prítomná 
klinická remisia bez súčas-
ného podávania kortikoste-
roidov. V súbore 20 pacientov  
s UC bolo možné v 14 týž. pozo-
rovať aj zjavný pokles priemer-
nej hodnoty CRP (z 11,94 na 5,84 
mg/l). 

Tolerovanie liečby  
a nežiaduce účinky
V súvislosti s aplikáciou vedoli-

zumabu neboli počas celého sledo-
vaného obdobia pozorované žiadne 
nežiaduce účinky, liečba bola všet-
kými pacientmi výborne tolerova-
ná. Na záver prezentácie boli struč-
ne zhrnuté doterajšie výsledky  
s liečbou vedolizumabom  
v Košickom  centre: do-
teraz bolo na liečbu za-
radených celkovo 39 pa-
cientov (33 s UC, 6 s CD),  
z toho sú iba 4 pa-
cienti bionaivní, lieč-
ba je vysoko účinná (iba  
u 15% pacientov bolo pre 
nedostatočný efekt nut-
né terapiu s vedolizuma-
bom intenzifikovať, zatiaľ  
u žiadneho z pacientov ne-
bolo potrebné indikovať 
proktokolektómiu), v súvis-
losti s liečbou neboli pozo-
rované žiadne nežiaduce  
účinky.

MUDr. Eduard Veseliny, PhD. 
Literatúra dostupná u autora.

V úvode sympózia účastníkov 
kongresu prostredníctvom 

videohovoru pozdravil S. Dane-
se, súčasný prezident ECCO.  
V krátkom príhovore slovenským 
gastroenterológom zhrnul svo-
je pozitívne viac ako 5-roč-
né skúsenosti s vedolizuma-
bom. Uviedol, že v Taliansku mal 
možnosť byť medzi prvými lekár-
mi, ktorí mohli vedolizumab pou-
žívať a je veľmi rád, že tento liek je 
dostupný aj na Slovensku.

Bezpečná a včasná liečba
Podľa neho vedolizumab 

predstavuje mimoriadne 
účinný terapeutický pros-
triedok v liečbe pacientov  
s ulceróznou kolitídou (UC) 
aj Crohnovou chorobou (CD). 
Jednak ho používa ako prvolíniový 
liek u pacientov s UC a CD, ale ta-
kisto aj pri zlyhaní liečby s anti-TN-
Fα preparátmi. V súčasnej dobe, 
keď je k dispozícii už viacero biolo-
gicky účinných látok, používa ve-
dolizumab veľmi často aj ako me-
tódu prvého switch-u. Zdôraznil, 
že napríklad pri CD je veľmi dô-
ležité pri indikovaní terapie 
nestrácať čas, pretože pokiaľ ide 
o biologické lieky, čím dlhšie ča-
káme, tým nižšia je ich účinnosť. 
Kľúčové je byť proaktívny, 
nakoľko rýchly a intenzívny 
step-up prístup umožňuje 
kontrolovať správanie choro-
by. Na záver uviedol, že nielen na 
základe množstva publikovaných 
štúdií, ale aj podľa jeho vlastných 
skúseností je vedolizumab liek 
s mimoriadne priaznivým 
bezpečnostným profilom. 

Vedecké argumenty
Docentka Z. Zelinková vo svojej 

prednáške následne prezentovala 
vedecké argumenty podporené kli-
nickými skúsenosťami o výhodách 
včasného použitia vedolizumabu 
v liečbe pacientov s IBD. Úvodom 
zdôraznila, že u pacientov s IBD, 
kvôli vysoko individuálne varia-
bilnému priebehu ochorenia, nie 
je vôbec jednoduché rozhodnúť  
o tom, ktorých pacientov, kedy, 
čo konkrétne a hlavne akým spô-
sobom liečiť. Svoju argumentáciu 
podoprela aj výsledkami viacerých 
dlhodobých štúdií, ktoré sa veno-
vali správaniu CD a UC. 

Na základe týchto pozorovaní je 
dobre známe, že CD v priebe-
hu času následkom chronic-
kých zápalových zmien mení 
postupne svoj charakter  
z luminálnej formy na stenotizujú-
ce a/alebo penetrujúce ochorenie, 
ktoré často postihuje ďalšie úseky 
tenkého a hrubého čreva, čo je te-
rapeuticky ťažšie ovplyvniteľné.  
U pacientov s UC môže byť 
správanie choroby veľmi 
variabilné, s pribúdajúcim 
časom z viacerých dôvodov 
následne lineárne stúpa frek-
vencia potreby proktokole- 
któmie.

Čím skôr, tým lepšie
V ďalšej časti prednášky doc. 

Zelinková krátko zhrnula princíp 
GIT-selektívneho protizápalového 
účinku vedolizumabu, pričom ná-
sledne zdôraznila, že dnes už nie je 
uprednostňovaný klasický step-up 
prístup v liečbe pacientov s IBD, 
teda s postupným pridávaním účin-
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V dňoch 7. a 8. septembra 
2018 sa v Bardejovských 
kúpeľoch počas XXXII. Hil-
debrandových Bardejov-
ských gastroenterologic-
kých dní konalo aj sympózium 
podporené spoločnosťou Takeda, ktoré-
ho hlavnou témou bolo včasné použitie 
vedolizumabu v liečbe pacientov  
s nešpecifickými črevnými zápalmi  
(IBD – inflammatory bowel disease).

Skúsenosti s vedolizuma-
bom na Slovensku
V nasledujúcej prednáške  

E. Veseliny stručne referoval
o 2-ročných skúsenostiach s lieč-
bou vedolizumabom u pacientov  
s IBD v ich Košickom centre. Uvie-
dol retrospektívnu analýzu sú-
boru 29 pacientov (24 pacientov  
s UC, 5 pacientov s CD). Priemer-
né trvanie UC bolo 11 rokov, pri-
bližne polovica pacientov mala 
ľavostrannú UC a druhá polovica 
pankolitídu, takmer všetci pacien-
ti boli predtým už liečení anti-TNF 
preparátom (iba 2 pacienti boli 
tzv. bionaivní), priemerná doba 
sledovania bola 24 týž. V súbore 
5 pacientov s CD bolo priemerné 
trvanie ochorenia 10 rokov, dva-
ja pacienti v minulosti podstúpili 
resekciu terminálneho ilea, všetci 
pacienti boli predtým už liečení an-
ti-TNF biologikom, priemerná doba 
sledovania bola 16 týž. Pokiaľ išlo  
o konkomitantnú imunomodulač-
nú liečbu (v celom sledovanom 
súbore 29 pacientov s IBD), 21 
pacientov užívalo kortikosteroidy  
v minulosti, 8 pacienti pri začatí 
podávania vedolizumabu, 10 pa-
cienti užívali azatioprín v minu-
losti, 17 pacienti pri začatí podá-
vania vedolizumabu a 2 pacienti 
nikdy neužívali azatioprín. Pred-
chádzajúca anti-TNF terapia nebola  
v minulosti realizovaná len u 2 
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