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Milé kolegyne, milí kolegovia,

spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia 
pod záštitou SGS uskutočnila edukačné podu- 
jatie venované novinkám v manažmente pa-
cientov s nešpecifickými zápalmi čreva (IBD). 

Na podujatí aktívne participovali poprední IBD 
experti zo Slovenska, Českej republiky, Izraela, 
USA, Kanady a Talianska.

Pozrite si najdôležitejšie prednášky online. 
Po absolvovaní autodidaktického testu máte 
možnosť získať 2 CME kredity (spolu 16 kreditov 
za celý edukačný program).

POZVÁNKA
NA E-LEARNING SEMINÁR

TRENDY V LIEČBE PACIENTOV  
S ULCERÓZNOU KOLITÍDOU 
A CROHNOVOU CHOROBOU

Odborní garanti podujatia:

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

Postupne budú spustené 4 bloky s kredito-
vanými prednáškami a aj zaujímavé disku-
sie, prednášky z IBD centier a interaktívne 
kazuistiky:

ULCERÓZNA KOLITÍDA
(dostupné od júla 2018)

STATE OF THE ART LECTURE
(dostupné od septembra 2018)

CROHNOVA CHOROBA
(dostupné od novembra 2018)

BEZPEČNOSŤ BIOLOGICKEJ LIEČBY V IBD
(dostupné od januára 2019)

E-learning seminár sa nachádza na internetovej stránke
www.medseminar.sk

STATE OF THE ART LECTURE

2.a. KREDITOVANÁ ČASŤ
Uri Kopylov (Tel Aviv)
Včasné použitie vedolizumabu v lieč-
be IBD - skúsenosti z reálnej praxe

2.b. NEKREDITOVANÁ ČASŤ
Silvio Danese (Miláno)
Skúsenosti s liečbou vedolizumabom 
– pozdrav slovenským kolegom

Martin Bortlík (Praha)
Vedolizumab v liečbe českých pa-
cientov s IBD:
analýza registra CREdITA
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ÚVOD:
Vedolizumab (VDZ) je 

účinný v liečbe ulceróznej 
kolitídy (UC) a Crohnovej 
choroby (CD). V klinických 
štúdiách programu GEMINI, 
pacienti, ktorí neboli pred-
tým liečení protilátkami 
proti tumor necrosis faktoru 
- anti-TNF-naivní pacienti, 
dosiahli vyššiu mieru odpo-
vede v porovnaní s pacient-
mi, ktorí boli predtým lieče-
ní protilátkami proti tumor 
necrosis faktoru - anti-TNF-
-exponovanými pacientmi. 
V štúdiách z reálnej praxe 
(RWE) bol počet zarade-
ných anti-TNF-naivných pa-
cientov nízky. Naším cie-
ľom bolo zhodnotiť účinnosť  
a bezpečnosť VDZ v liečbe  
anti-TNF-naivných pacientov  
v reálnej praxi.

METÓDY:
Do tejto retrospektívnej 

multicentrickej európskej 
kohortovej štúdie boli kon-
zekutívne zaradení anti-
-TNF-naivní IBD pacienti, 
ktorí boli liečení s VDZ. 
Primárnym cieľom bola kli-
nická odpoveď v 14. týždni. 
Pacienti, ktorí boli sledovaní 
dlhšie ako 14 týždňov a mali 
k dispozícií dáta, boli zara-
dení do analýzy výsledkov 
udržiavacej liečby. 

VÝSLEDKY:
Od januára 2015, bola za-

hájená liečba vedolizuma-
bom u 184 anti-TNF-naiv-
ných pacientov z 23 centier 
(Crohnova choroba [CD] 
50; ulcerózna kolitída [UC] 
134). V liečbe CD; 42/50 
(82%) pacientov dosiahlo 
odpoveď v 14. týždni a 32 
(64%) bolo v klinickej re-
misii, 26/50 (52%) dosiahlo 
remisiu bez kortikosteroi-
dov (CSFR). Pri poslednom 
zhodnotení liečby (medi-
án 44 týždňov; IQR 30–52 
týždňov); 27/35 (77,1%) 
pacientov, u ktorých boli  
k dispozícií dáta, zazna-
menalo odpoveď, 24/35 
(68,6%) bolo v klinickej re-
misii a 21/35 (60%) dosiahlo 
CSFR. V liečbe UC; 116/134 
(79,1%) pacientov dosiah-
lo odpoveď v 14. týždni  
a 53 (39,5%) bolo v klinickej 
remisii, 49/134 (36,6%) do-
siahlo CSFR. Pri poslednom 
zhodnotení liečby (medián 
42.5 týždňa; IQR 30–52 
týždňov); 79/103 (76,7%) 
pacientov zaznamenalo od-
poveď, 69/103 (67,0%) bolo 
v remisii a 61/103 (59,2%) 
dosiahlo CSFR. Výskyt ne-
žiaducich udalostí bol hlá-
sený u 20 (11%) pacientov, 
z nich u 6 (3,3%) bola liečba 
ukončená.

Kopylov U, Verstock B, Biedermann L, et al. Effectiveness and Safe-
ty of Vedolizumab in Anti-TNF-Naïve Patients With Inflammatory 
Bowel Disease-A Multicenter Retrospective European Study. Inflamm 
Bowel Dis. 2018 May 18. doi: 10.1093/ibd/izy155. [Epub ahead of print]
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14. týždeň

Účinnosť vedolizumabu v liečbe Crohnovej choroby 
a ulceróznej kolitídy u anti-TNF-naivných pacientov.

Úcinnost’ a  bezpecnost’ vedolizumabu v  liecbe 
anti-TNF-naivných pacientov s  nešpecifickými 
zápalovými ochoreniami creva

ˇ ˇ ˇ

ˇ

ZÁVERY:

 Vedolizumab je porovnateľne účinný  
u an ti-TNF-naivných pacientov s UC aj CD.

 Účinnosť je vyššia ako u anti-TNF-
exponova ných pacientov a je porovna-
teľná s anti-TNF biologikami v tejto pa-
cientskej populácií. 

 Výskyt nežiaducich udalostí bol hláse-
ný u 20 (11%) pacientov, z nich u 6 (3,3%) 
bola liečba ukončená.
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Udržiavacia liečba

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
vedolizumab, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, anti-

-TNF-naivní pacienti.
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Článok podporený spoločnosťou Takeda, SK/VED/1810/0031, Dátum prípravy: november 2018

* medián 44 týždňov; IQR 30–52 týždňov ** medián 42,5 týždňa; IQR 30–52 týždňov



Liek Entyvio® hradený u dospelých pacientov 
v rámci indikačného obmedzenia1*:

v 1. línii biologickej liečby*
Stredne ťažká až ťažká aktívna 
ulcerózna kolitída

Stredne ťažká až ťažká aktívna 
Crohnova choroba
– pacienti nevhodní alebo 

kontraindikovaní na liečbu anti-TNFα

v 2. línii biologickej liečby*
Stredne ťažká až ťažká aktívna 
Crohnova choroba

Začnite zmenu

Referencie:
1. Rozhodnutie o zmene charakteristík referenčnej skupiny L04AA33 Vedolizumab parent. v zozname kategorizovaných liekov zo dňa 6. 2. 2018. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: http://kategorizacia.

mzsr.sk/Lieky/Common/DecisionDetails/5126
* Indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu L04AA33 Vedolizumab parent. Platné od 1. 5. 2018:

Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami alebo 
antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα) na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná.
Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami na 
túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná a nie sú vhodní na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, 
TNFα), alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná. b) alebo, u ktorých odpoveď na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa bola neadekvátna alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu 
netolerujú.

Skrátená informácia o lieku
 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný 
zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne až veľmi ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne až veľmi ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali 
na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali 
takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: 
Pokračovanie v liečbe u pacientov s ulceróznou kolitídou je potrebné pozorne zvážiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre 
pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov pokračujte každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu 
liečby, v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou sa nemá pokračovať. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. 
Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov 
nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza, sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna 
leukoencefalopatia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch 
infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo 
ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča 
sa súbežného používania vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou 
klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, 
môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientami, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov 
a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita 
a laktácia: Ženám v reprodukčnom veku sa dôrazne odporúča používať primeranú antikoncepciu a pokračovať v jej používaní po dobu aspoň 18 týždňov od poslednej liečby Entyviom. Entyvio sa má používať počas 
tehotenstva, len ak prínos liečby výrazne prevažuje nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku aj plod. Pri rozhodovaní o tom, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zdržať sa liečby Entyviom sa odporúča prihliadnuť 
na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre matku. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého 
počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v ≥ 5% prípadov, boli nauzea, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bolesť kĺbov, horúčka, únava, bolesť 
hlavy, kašeľ. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. Ďalšie pozrite SPC. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, 
listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. 
Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezmrazujte. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej revízie textu: február 2018.
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Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. 
Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava

www.takeda.com/sk-sk

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom 
na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., 
Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika. Tel.: +421 2 20 60 26 00.

august 2018.


