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Imunologické změny ve stáří  

• Pokles funkcí buněčné imunity 
• Snížení proliferace naivních T buněk  
• Oligoklonální expanze paměťových T lymfocytů se ztrátou CD8+  a 

CD4+ buněk  
• T buňky pacientů s revmatoidní artritidou procházejí předčasným 

stárnutím  
• Stimulací TNFα CD 28 / CD4+ T buňky získávají autoreaktivní a 

cytolytické schopnosti  
• Zvýšená sekrece TNFα a IL-6 
• Zvýšený výskyt infekcí a zhoršení zdravotního stavu  

Radovits BJ, et al. Drugs Aging 2009;26(8):647-664 



 
Hlavní molekulární prozánětlivé cesty zapojené do stárnutí a 
nemocí souvisejících s věkem 

Radovits BJ, et al. Drugs Aging  
2009;26(8):647-664 

Druhy reakcí  

signální kinázy: MAPK, NIK/IKK 

transkripční faktor: NF-κB 

prozánětlivé molekuly: AMs, 
iNOS, COX-2 a cytokiny, včetně 

TNFα, IL-1 a IL-6 

poškození tkáně  
chronický zánět 
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Revmatoidní artritida u seniorů  

• Prevalence revmatoidní artritidy u seniorů (> 65 let) 2-3 %  
• 1/3 pacientů s revmatoidní artritidou > 60 let1 
• Závažnější průběh u seniorů > 65 let než u mladších u RF pozitivních 

pacientů  
• Závažnější funkční postižení (HAQ)2 

• Vyšší výskyt komorbidit  
• Polypragmázie  
• Zhoršená compliance k léčbě  

1. Rash, et al. Arthritis Rheum 2003;48:917-26 
2. Radovits, et al. Drugs Aging 2009;26:647-664 

 



Chronické změny - ulnární deviace, subluxace MCP, 
svalová atrofie, revmatické uzlíky   



Co jsou komorbidity?  

• Jiné nemoci než SpA, které se u CIRD vyskytují častěji než u běžné populace 
nebo mají závažnější průběh.  
 

1. Kardiovaskulární onemocnění  
2. Onemocnění ledvin  
3. Onemocnění plic  
4. Infekce 
5. Malignity 
6. Osteoporóza 
7. Deprese  

Baillete, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:965-973 



Možnosti 
imunoterapie 
revmatoidní 
artritidy 



Biologické léky registrované v České republice pro léčbu revmatických onemocnění  
 
• Biologické léky   složení 

• adalimumab  humánní monoklonální protilátka   40 mg á 2.týdny, s.c. 
   proti TNFα 

• etanercept   solubilní konstrukt TNF receptoru   50 mg á 1 týden, s.c. 

• infliximab   chimerická monoklonální protilátka   3 – 7,5 mg i.v. ā 8 týdnů, i.v. 
   proti TNFα 

• golimumab    humánní monoklonální protilátka   50 mg s.c. á 4 týdny 
   proti TNFα 

• certolizumab   humánní monoklonální protilátka   200 mg s.c. á 2 týdny 
   bez Fc fragmentu proti TNFα 

• rituximab    monoklonální anti CD20 protilátka     1000 mg i.v. den 1 a 17,    
     další léčba při vzplanutí 

• abatacept   fúzovaný protein CTLA-4 s     10 mg/kg/4 týdny, i.v. 

   imunoglobulinem    125 mg s.c. týdně 

• tocilizumab   humanizovaná monoklonální protilátka   400 mg i.v. v týdnech 0,2,4 

   proti receptoru pro IL-6   a pak 200 mg á 2 týdny 
       162 mg s.c. týdně  

• sarilumab    monoklonální protilátka proti IL-6R  150 mg s.c. á 2 týdny  

• Biosimilární léky  

• infliximab 

• etanercept   

• adalimumab 

• rituximab 

 



JAK inhibitory v léčbě revmatických onemocnění  
Aktivní 
látka 

Název 
registrovanéh
o přípravku 

Mechanismus účinku Terapeutické indikace Dávkování  

tofacitinib Xeljanz inhibitor JAK1 a JAK3, 
méně JAK2 a Tyk2 

revmatoidní artritida 
psoriatická artritida 
ulcerózní kolitida 

5 mg 2x denně p.o.  
5 mg 2x denně p.o.  
indukční léčba 10 mg 2x denně p.o.  8 
týdnů, udržovací léčba 5 mg 2x denně p.o., 
v případě neadekvátního efektu lze 
indukční dávku prodloužit na celkem 16 
týdnů s redukcí na udržovací dávku, u 
pacientů např. po selhání anti TNF léčby 
zvážit udržovací léčbu 10mg 2x denně p.o.                                                                                                                  

baricitinib Olumiant inhibitor JAK1 a JAK2 revmatoidní artritida 4 mg 1x denně p.o.                                                                                                                            
2mg 1x denně p.o. u pacientů starších ≥75 
let, s chronickými/recidivujícími infekcemi, 
u pacientů s trvalou kontrolou aktivity  při 
dávce 4 mg 1x denně " 

upadacitinib NA inhibitor JAK1 

filgotinib NA inhibitor JAK1 

peficitinib NA JAK1, JAK2, Tyk2, střední 
selektivita pro JAK3 



Chimerická 
monoklonální 
protilátka 

Humanizovaná 
monoklonální 
protilátka 
 

Plně humánní 
monoklonální 
protilátka 
 

Lidský rekombinantní 
receptor konjugovaný s Fc 
částí Ig molekuly 
 

   Fab’ 

PEG 

IgG1 Fc  
IgG1 IgG1 

Fab’ 

polyetylenglykol 

infliximab 
rituximab 

adalimumab 
golimumab 

tocilizumab etanercept 
abatacept 

certolizumab 
pegol 

Prosím o překreslení 
zhruba podle tohoto 
návodu, stačí mnohem 
jednodušeji, třeba 3x 
kolem 

Humanizovaný Fab 
fragment konjugovaný s 
polyetylenglykolem 

Anti TNF preparáty používané v revmatologii  



Infliximab v léčbě refrakterní RA – studie ATTRACT  
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MTX samostatně 

MTX+3 mg/kg 8 týdnů 
MTX+všechna dávkování  

Lipsky PE et al. N Engl J Med 2000;343:1594-602. 



Přežívání na léčbě anti TNF, srovnání u seniorů (> 65 let) a 
mladších (< 65 let) 

Genevay S, et al. Arthritis Rheum 2007;57(4):679-685 



Změna aktivity revmatoidní artritidy po zahájení anti TNF léčby, 
srovnání u seniorů (> 65 let) a mladších (< 65 let) 

Genevay S, et al. Arthritis Rheum 2007;57(4):679-685 



Změna funkce revmatoidní artritidy po zahájení anti TNF léčby, 
srovnání u seniorů (> 65 let) a mladších (< 65 let) 

Genevay S, et al. Arthritis Rheum 2007;57(4):679-685 



Vliv věku na 
účinnost anti TNF  

Radovits BJ, et al. Ann Rheum Dis 2009;68:1470-1473 



Dlouhodobá bezpečnost etanerceptu u 
seniorů – přerušení léčby pro nežádoucí účinky 

Fleischmann R, et al. Ann Rheum Dis 2006;65:379-384 



Dlouhodobá bezpečnost etanerceptu u seniorů – 
výskyt kardiovaskulárního onemocnění, srdečního 
selhání a demyelinizačních onemocnění  

Fleischmann R, et al. Ann Rheum Dis 2006;65:379-384 



Dlouhodobá bezpečnost etanerceptu u 
seniorů – výskyt nádorů  

Fleischmann R, et al. Ann Rheum Dis 2006;65:379-384 



Přehled údajů z literatury: klinické zkoušení, ETN 

Etanercept: analýza ze 4 randomizovaných klinických studií a 2 
dlouhodobých prodloužení s RA 

 
Bezpečnost : Výskyt SAE o něco vyšší v skupině starších (> 65 roků) 
 
Účinnost:  ACR20, 50, 70 - Starší o něco méně, ale není signifikantní 

 
Závěr:  starší – signifikantní zlepšení aktivity onemocnění a funkčních 
schopností, bez dodatečných závažnějších bezpečnostních ohrožení 
oproti mladším. 

 
 

Bathon JM at al. J Rheumatol 2006, 33, 234-243 



Srovnání účinnosti anti TNF seniorů a mladších v 
registrech 

LOHREN registr1: 1114 pacientů (311 > 65 roků) TNFi (IFX, ADA, ETN), 3 roky 
sledování: 
Účinnost: srovnatelná  
• mimo HAQ – horší efekt u starších pacientů  
• po 1 roce – lepší efekt u mladších pacientů (EULAR odpověď)  
Bezpečnost:  starší: vyšší výskyt infekcí, NÚ, prerušení  
 
registr DREAM2: 730 pacientů (196 > 65 roků) TNFi (IFX, ETN, ADA), hodnocené 
po 12 měsících: 
Účinnost: starší: signifikantně menší odpověď (DAS28, EULAR) signifikantně 
menší zlepšení HAQ 
Bezpečnost: srovnatelná 
• Setrvání na léčbě, změny dávkování, důvod pro přerušení léčby a výskyt NÚ   
 
 1. Filippini M at al. Clinic Rev Allerg Immunol 2010, 38: 90-96 

2. Radovits BJ et al. Ann Rheum Dis 2009, 68: 1470-73 
 



SQOM1, 1571 pacientů s RA, TNFi (IFX, ETN, ADA) (344 > 65 roků od začátku 
léčby) 
Účinnost: DAS28, po 2 letech léčby: srovnatelná  
                   HAQ se zlepšil signifikantně méně u starších pacientů  
Bezpečnost: srovnatelná: přerušení léčby po 3 letech 
 
RABBIT: ADA u pacientů s RA2 

Účinnost: Vyšší věk byl spojený s redukovanou terapeutickou odpovedí (po 12 
měsících) 

 
DANBIO registr3 (TNFi- ADA, IFX, ETN) 
Účinnost: Vyšší věk – negativní prediktor odpovědi (po 6 a 12 měsících, EULAR 
odpověď, ACR70, DAS28, CDAI3 

 
 

1. Genevay S at al. Arthritis&Rheumatism 2007, 57, 4, 679-685 
2. Kleinert S, Rheumatol Int (2012) 32:2759–2767 
3. Hetland ML, ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 1, January 2010, pp 22–32  
 

 

Srovnání účinnosti anti TNF seniorů a mladších v 
registrech 



 
Doporučení týkající se použití anti TNFα u starších pacientů s RA 

Fakta založená na důkazech podporujících použití anti-TNFα u starších pacientů s RA 
• Důkaz klinické účinnosti s trvalým zlepšením kloubních symptomů a funkční kapacity a 

omezením rentgenové progrese  
• Ve srovnání s konvenčním užíváním DMARD není mnoho důkazů o zvýšeném riziku 

závažných infekcí 
• Mírné zvýšení rizika závažných nežádoucích účinků a závažných infekcí vyskytujících se ve 

stejné míře u starších i mladších pacientů ve srovnání s kontrolami odpovídajícími věku 
• Příznivý vliv na kardiovaskulární onemocnění, včetně infarktu myokardu a srdečního 

selhání 
• Důkazy o zvýšené hustotě kostního minerálu kyčlí a páteře u pacientů s RA léčených anti 

TNFα 
• Silně zvýšené riziko infekce při použití kortikosteroidů, které jsou předepisovány častěji než 

anti-TNFα látky u starších pacientů  
• Upřednostňování anti TNF léčby oproti konvenčním DMARDs staršími pacienty 

Radovits BJ, et al. Drugs Aging 2009;26(8):647-664 



 
Doporučení týkající se použití anti TNFα u starších pacientů s RA 

Fakta založená na důkazech proti použití anti-TNFα látek u starších pacientů s RA 
• Účinek léčby anti-TNFα je u starších osob méně robustní. U starších pacientů je ve srovnání 

s mladšími pacienty pozorováno méně dobře reagujících pacientů s ACR70 nebo EULAR 
dobré odpovědi a méně klinické remise 

• Některé důkazy o zvýšeném absolutním riziku závažných infekčních epizod u starších 
pacientů s RA, u nichž je vyšší pravděpodobnost imunologických změn ve stárnutí se 
sníženými obrannými mechanismy 

• Obecně vyšší procento přerušení léčby kvůli nežádoucím účinkům u pacientů ve věku > 65 
let ve srovnání s mladšími pacienty 

• Zhoršení srdečního selhání jako výsledek anti-TNFα terapie u pacientů ve věku > 65 let, 
zejména u vysokých dávek infliximabu  

Radovits BJ, et al. Drugs Aging 2009;26(8):647-664 



Účinnost tocilizumabu u starších pacientů s RA ve 
srovnání s mladšími pacienty  

Pers Y-M, et al. Joint Bone Spine 2015;82:25-30 



Bezpečnost tocilizumabu u starších pacientů s RA  

Pers Y-M, et al. Joint Bone Spine 2015;82:25-30 



Účinnost a bezpečnost tocilizumabu - závěry 
• Francouzská retrospektivní studie s TCZ u RA pacientů, 222 pacientů, z 

nich 61 > 65 let 
• Účinnost po 24 týdnech: 

- starší: méně často dosahovali remise (27,8 % vs. 45,6 %, p = 0,02) 
- EULAR dobrá odpověď (40,7 % vs. 61,0 %, p < 0,01) 
- oproti mladším (< 65 let) 

• Bezpečnost: 
- Setrvání na léčbě TCZ a přerušení léčby pro NÚ byli mezi skupinami 
porovnatelné (po 78 měsících)  

Yves-Marie Pers, Joint Bone Spine 82 (2015) 25-30  



Účinnost tofacitinibu u starších  
a mladších pacientů s RA  

Curtis JR, et al. Clin Exp Rheum 2017;35:390-400 



Bezpečnost tofacitinibu u starších a mladších 
pacientů s RA  

Curtis JR, et al. Clin Exp Rheum 2017;35:390-400 



Bezpečnost a tolerovatelnost léčby tofacitinibem ve skupině 
starších pacientů 
 
• Ve všech skupinách (i placebo) - starší pacienti zvýšené riziko závažných NÚ v porovnaní s 

mladšími1 

 Je to v souladu s observačními studiemi s csDMARDs a bDMARDs s TNFi u RA pacientů 
 
• Výsledky této analýzy ukázaly vyšší riziko závažných infekcí u starších pacientů s 5mg 

tofacitinibem vs. mladšími 
 Vyšší vek byl v jiných studiích identifikovaný jako nezávislý rizikový faktor závažných 

infekcí u pacientů na léčbě bDMARDs a csDMARDs2,3,4 

 

1. Curtis JR. Clinical and Experimental Rheumatology, 2017, 35, 390-400 
2. Listing J. Rheumatology, 2013, 52: 53-61 
3. Aaltonen KJ. J Rheumatol 2015, 42: 372-8 
4. Cobo-Ibanez T. Rheumatol Int (2014), 34: 953-961 
 



Závěry tofacitinibu, publikace Curtis et al. 

účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů ve věku 65 roků a více podobná 
jako u mladších pacientů  

 
riziko závažných NÚ a přerušení pro NÚ bylo vyšší u starších pacientů nezávisle 

na léčbě 
    (i v placebo skupině) 
 
nejsou důkazy o případném riziku tofacitinibu u starších pacientů pro HZ 

• interakce mezi vyšším věkem a tofacitinibem 
 

• zvýšené riziko závažných infekcí u starších pacientů s tofacitinibem vs. mladších 
je v souladu se zvýšeným výskytem ZI i při léčbě csDMARDs a bDMARDs u 
pacientů nad 65 let 

 
Curtis JR. Clinical and Experimental Rheumatology, 2017, 35, 390-400 



Účinnost baricitinibu u starších pacientů s RA 

Fleischmann R, et al. RMD Open 2017;3:e000546. doi:10.1136/rmdopen-2017-000546 



JAK inhibitory: Baricitinib 
• Analýza údajů z 2 klinických studií fáze III s baricitinibem 4mg u pacientů s RA  po vysazení csDMARDs (RA-BUILD, 

RA- BEAM) 

• Baricitinib 4 m: 714 pacientů, placebo: 716 

• Z toho baricitinib 4 mg, pacienti  ≥65 let, n=136 

Účinnost po 12/24 týdnech  

• podobná pro obě skupiny – ACR20/50/70, remise, LDA podle CDAI a SDAI 

Bezpečnost  

• Ve skupině starších pacientů – vyšší výskyt NÚ, závažných NÚ, přerušení pro NÚ v porovnaní s mladšími (i v 
placebo skupině, s baricitinibem numericky více) 

• Incidence závažných infekcí byla ve skupině mladších porovnatelná mezi baricitinibem 4 mg a placebem, ve 
skupině ≥65let byla vyšší s baricitinibem 4 mg vs. placebo 

• Numericky více přerušení pro NÚ a HZ bylo ve skupinách s baricitinibem 

Limitace: jen pacienti po vysazení csDMARDs, jen dávka 4mg, kratší délka sledování (bezpečnost) 

Závěr:  

• Účinnost a bezpečnost baricitinibu u starších pacientů ≥65 let je porovnatelná s mladšími  
Fleischmann R, et al. RMD Open 2017;3:e000546. doi:10.1136/rmdopen-2017-000546 



Přerušení léčby biologickými léky – vliv věku  

Murato A, et al. Journal Rheumatology 2016;43:11; doi: 10.3899/jrheum.160012 



Key message  

• Odpověď na léčbu anti TNFα je obdobná u seniorů jako u mladších 
pacientů, u tocilizumabu může být i nižší   

• MTX a kombinace MTX + bDMARD je účinná u seniorů  
• Věk by neměl být limitujícím faktorem aplikace biologické léčby 
• Individuální přístup k pacientovi a vyhodnocení poměru benefit / 

riziko je však nutný 

Köller MD, et al. Rheumatology 2009;48:1575-1580 
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