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,,Wszystko na świecie ma swój cel, 

dla każdej choroby istnieje ziele, 

które je leczy i każdy człowiek ma 

misję do spełnienia. To jest 

indiańska teoria życia”. 
 

  

 

 

 Christine Quintasket  

 [Mourning Dove] 



Zmiany w zasadach leczenia nchzj 



Definicja leczenia biologicznego 

  leki otrzymane z żywego materiału (ludzkiego, 

roślinnego, zwierzęcego lub mikroorganizmów) 

  oddziałują ze specyficznymi częściami układu 

immunologicznego  

  są stosowane do leczenia i zapobiegania 

chorobom zapalnym, indukowanym przez układ 

immunologiczny 

      Synonimy: 

- preparaty biologiczne, 

- leki modyfikujące odpowiedź biologiczną 

       www.fda.gov/cber/faq.htm 



TNFα 

Czynnik martwicy guza – kacheksyna lub kachektyna  

 

■ Cytokina związana z procesem zapalnym produkowana 

głównie przez aktywowane monocyty i makrofagi oraz w 

znacznie mniejszych ilościach przez inne komórki: 

adipocyty, keratynocyty, fibroblasty, neutrofile, 
mastocyty oraz niektóre limfocyty. 



TNFα 

■ Cytokina wywiera wpływ na komórki łącząc 
się z odpowiednimi receptorami na 
powierzchni błony komórkowej. Dotychczas 
zidentyfikowano dwa typy takich receptorów: 

 

■ TNF-R1 (czyli białko p55) 

 

■ TNF-R2 (czyli białko p75) 

 

■ Receptory dla TNFα znaleziono miedzy innymi 
na komórkach immunokompetentnych. 

 

■ Pobudzenie receptorów dla TNFα  pobudza te 
komórki do produkcji i uwalniania cytokin.  

 



Działanie TNFα 

Wzrost liczby cząsteczek adhezyjnych 

(ICAM-1, VCAM-1, ELAM-1, integryny) 

Migracja leukocytów, angiogeneza,  

tworzenie ziarniniaków, efekty prozakrzepowe, itp. 

 

Aktywacja NFκB  

 Przejście NFκB z cytoplazmy do jądra komórkowego   

 

Transkrypcja genów  

mediatorów stanu zapalnego 

TNFα 



TYPY PRZECIWCIAŁ 

Adalimumab (D2E7) 

Ludzkie 

Mysie 

Chimeryczne 

Humanizowane 

5–10%Białka mysiego 

(Bez białka mysiego) 

25%Białka mysiego 

100%Białka mysiego 
 

certolizumab, 

vedolizumab, 

daclizumab 

fontolizumab 
infliximab, 

basiliximab 

adalimumab, 

 golimumab 

  

Białka fuzyjne ,,cept’’-np. etanercept, onercept, abatacept 



Infliksymab  

(Remicade®) 
 

■  Chimeryczne (ludzko-mysie 75/25%) przeciwciało IgG1 dla TNFα 

o wysokim powinowactwie 

■  Prowadzi do neutralizacji rozpuszczalnego i błonowego TNFα 

przez blokowanie jego łączenia z receptorem 

■  Wykazuje cytotoksyczność wobec komórek układu 

odpornościowego 

■  Indukuje apoptozę limfocytów T i monocytów  

■  Zarejestrowany przez FDA w 1998 roku w ChLC ,  

 w 2006 r we wzjg 

 

 



Infliksymab (Remicade®) 

wskazania do stosowania   
Rejestracja 

 
■  Choroba Leśniowskiego-Crohna                              1998 

■  Reumatoidalne zapalenie stawów                          1999 

■  Łuszczycowe zapalenie stawów                             2003    

■   Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa        2003 

■  Młodzieńcze zapalenie stawów   2004 

■   Łuszczyca        2005 

■   Wrzodziejące zapalenie jelita grubego  2006 

■  Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci   

 w wieku 6-17 lat     2007 

■  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci 2012 

 

  



Adalimumab 

 (Humira®) 

■  Rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne klasy  IgG1 

skierowane przeciwko TNFα  

■  Hamuje interakcje podjednostki α  cząsteczki TNF z receptorami 

p55 i p75 znajdującymi się na powierzchni komórki 

■  Moduluje odpowiedź immunologiczna regulowana przez TNFα, 

m.in. na poziomie cząsteczek adhezyjnych odpowiedzialnych za 

zjawisko migracji leukocytów (ELAM-1, VCAM-1, ICAM-1) 

■  Obniża stężenie IL-6, CRP i aktywność metaloproteinaz macierzy 

(MMP-1 i MMP-3) 

■  Indukuje apoptozę monocytów  



Adalimumab (HUMIRA®)  

wskazania do stosowania  
 

Rejestracja 

 
■  Reumatoidalne zapalenie stawów                          2002 

■  Łuszczycowe zapalenie stawów                             2005    

■  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa         2006 

■  Choroba Leśniowskiego-Crohna                               2007 

■  Łuszczyca        2008 

■  Wielostawowe młodzieńcze    2008 

 idiopatyczne zapalenie stawów 



Certolizumab (Cimzia®) 

■  Jest pegylowanym humanizowanym fragmentem 

Fab przeciwciała monoklonalnego skierowanego 

przeciwko TNFα.  

■  Proces pegylacji (połączenie z glikolem 

polietylenowym) ma na celu wydłużenie okresu 

półtrwania leku. 

■ Nie wywiera działania zależnego od fragmentu Fc: 

nie powoduje aktywacji dopełniacza, 

cytotoksyczności zależnej od przeciwciał oraz 

nie indukuje procesów apoptozy.  



Certolizumab (Cimzia®) 

Rejestracja w chLC:  

  ■  FDA – kwiecień 2008 

  ■  EMEA  - nie jest zarejestrowany w  Europie  

 

 



Golimumab  
(CNTO 148, rTNV148B) 

■  Jest ludzkim przeciwciałem skierowanym przeciwko TNFα.  

■  Stałe regiony ciężkich i lekkich łańcuchów golimumabu mają 
identyczne sekwencje do stałych regionów infliksymabu. 

■  Zmienne regiony zawierają tylko ludzkie sekwencje w 
przeciwieństwie do mysich w cząsteczce infliksymabu.  

■ Golimumab wykazuje wysokie powinowactwo do 
rozpuszczalnego TNFα oraz hamuje jego wiązanie z receptorem. 

■  Hamuje cytotoksyczność i aktywację komórek śródbłonka 
zależną od TNFα. 

■ Indukuje lizę komórek zapalnych na drodze aktywacji układu 
dopełniacza. 



Golimumab  
(Simponi , Centocor) 

■  FDA, EMEA – rejestracja w 2009r   

w następujących wskazaniach: 

 

RZS 

Łuszczycowe zapalenie stawów 

Zesztywniające zapalenie stawów 



Terapia biologiczna  

’’STEP UP” ’’TOP DOWN” 



Terapia biologiczna  

’’STEP UP” 



Terapia biologiczna  

’’STEP UP” 

zabieg 

IFX, 
Adalimumab 

Leczenie 
standardowe:  

 5ASA, Antybiotyki 
GKS, AZA , MTX 

Konwencjonalna piramida postępowania terapeutycznego w indukcji remisji chLC 



Cele programu terapeutycznego 

1. Uzyskanie kontroli nad poziomem aktywności 

choroby; 

2. Zmniejszenie powikłań jelitowych                         

i pozajelitowych u chorych z chLC; 

3. Poprawa jakości życia chorych z chLC. 

 

 
 

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna 

 



Czynniki prognostyczne przemawiające                            

za ciężkim przebiegiem choroby: 

1. Znaczna utrata masy ciała  (BMI < 18), 

2. Wczesne pojawienie się przetok, 

3. Zapalenie naczyń, 

4. Zapalenie naczyniówki oka, 

5. Zajęcie stawów, 

6. Wtórna skrobiawica, 

7. Kacheksja, 

8. Wysokie stężenie markerów stanu zapalnego takich 

jak: CRP i OB. 

 



Leczenie ciężkiej postaci chLC u osób dorosłych 

Do programu mogą zostać włączeni: 

1. Osoby powyżej 18 rż, 

2.  Chorzy z ciężką czynną postacią choroby lub CDAI 

powyżej 300 punktów, lub z przetokami 

okołoodbytowymi, które nie zagoiły się pod wpływem 

antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu z 

leczeniem immunosupresyjnym, 

3.  Utrata masy ciała (BMI <18), 

4. Wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ciągu 

dnia, 

 

 

 



Leczenie ciężkiej postaci chLC u osób dorosłych 

– c.d. 

5.  Obecność czynników prognostycznych przemawiających 

za ciężkim przebiegiem choroby takich jak: wczesne 

pojawienie się przetok, zapalenie naczyń, zapalenie 

naczyniówki oka, zajęcie stawów, wtórna skrobiawica, 

kacheksja, wysokie stężenie biochemicznych markerów 

stanu zapalnego (CRP, OB); 

6. Brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub 

przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub 

przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego; 

 

 

 

 



Leczenie biologiczne chLC  

u kobiet w wieku rozrodczym 

W przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne 

jest wyrażenie  zgody na świadomą kontrolę urodzeń 

podczas terapii biologicznej i do 5 miesięcy             

po zastosowaniu ostatniej dawki adalimumabu          

i do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej 

dawki IFX. 

 

 

 

 



Kryteria włączenia do programu dzieci od 7 do 18 rż 

1. Leczenie ciężkiej postaci chLC u dzieci do 18 rż 
 Do programu mogą zostać włączeni: 

 Dzieci w wieku od 7 lat do ukończenia 18 rż, 

 Ciężka, aktywna postać chLC (wynik w skali PCDAI powyżej 51 pkt), 

 Brak lub utrata odpowiedzi na dotychczas stosowane leczenie                   

z wyjątkiem leczenia biologicznego 

 Wysokie stężenie markerów stanu zapalnego jak np. CRP i OB. 

 

2. Leczenie podtrzymujące IFX u dzieci do 18 rż 
 W 71 dniu leczenia należy dokonać oceny odpowiedzi na leczenie przy 

użyciu skali PCDAI. Dzieci, u których obserwuje się odpowiedź kliniczną 

mogą być zakwalifikowane do leczenia podtrzymującego. 

 Odpowiedź kliniczna jest definiowana jako zmniejszenie PCDAI o 15 lub 

więcej punktów oraz PCDAI niższe niż 30 pkt. 
 

 
 



Kryteria wyłączenia z programu 

1. Nadwrażliwość na leki stosowane w programie, 

2. Ciężkie zakażenia: 

 wirusowe, 

 grzybicze, 

 bakteryjne, 

3. Umiarkowana lub ciężka niewydolność mięśnia sercowego, 

4. Niestabilna choroba wieńcowa, 

5. Przewlekła niewydolność oddechowa, 

6. Przewlekła niewydolność nerek, 

7. Przewlekła niewydolność wątroby, 

8. Zespól demielinizacyjny, 

9. Choroba alkoholowa, 

10. Ciąża lub karmienie piersią, 

11. Rozpoznanie stanów przednowotworowych lub nowotworów złośliwych       
w okresie 5 lat poprzedzających kwalifikację do programu. 

 



Dawkowanie infliksymabu 

Terapia inicjująca:  

43 dni 
 

Terapia podtrzymująca:  

52 tygodnie 
 

Dawka leku: 5 mg/kg mc iv 
Podanie leku: 0, 2, 6 tyg 

Dawka leku: 5 mg/kg mc iv 

Podanie leku: co 8 tygodni 
 

Uwaga:  

dopuszczalne są 1-2  dniowe odstępstwa 

od podanego schematu  

 

 



Dawkowanie adalimumabu 

Terapia inicjująca:  

12 tygodni 
 

Terapia podtrzymująca:  

52 tygodnie 
 

 Dawka leku: 160 mg sc, a 

po 14 dniach dawka 80 mg 

sc, a następnie 40 mg po 

każdych kolejnych 14 dniach 

do 12 tygodnia włącznie. 

 Dawka leku: 40 mg 

 Podanie leku: co 2 tygodnie 

podskórnie. 
 

Uwaga: 

dopuszczalne są 1-2  dniowe odstępstwa od podanego 

schematu  

 

 



Zakończenie terapii biologicznej 

1. Uzyskanie i utrzymanie remisji 

2. Brak efektów leczenia 

3. Pogorszenie stanu zdrowia w trakcie 

terapii 

4. Wystąpienie powikłań wymagających 

innego specyficznego leczenia 



 

Leczenie podtrzymujące 
 

 nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy 

od momentu podania pierwszej dawki. 



Czy tylko osoba ze zdiagnozowanym CU i CD ma szansę 

na leczenie biologiczne czy każdy kto ma NZJ? 

Podstawy rozpoznania NZJ: 

1. Objawy kliniczne 

2. Badania laboratoryjne 

3. Badania endoskopowe i ocena histopatologiczna 

4. Badania obrazowe: USG, TK, enteroklyza-TK  

 i NMR, PET 

1. Ocena chirurgiczna 



 Problemy związane z długotrwałym 

stosowaniem inhibitorów TNFα 

■  Bezpieczeństwo  
 
■  Utrata odpowiedzi na leczenie 



Źródła danych dotyczących 

bezpieczeństwa inhibitorów TNF-α 

■  Wyniki  badań randomizowanych 

■  MedWatch – the FDA Medical Products Reporting 

Program  

■  TREAT – Crohn’s disease Therapy, Resource, Evaluation 

and Assessment Tool 

■  Rejestr Europejski ENCORE 

■ PSUR (Periodic Safety Update Report) -  jest częścią 

nadzoru bezpieczeństwa leków mających rejestracje FDA 

w ramach programu PMDRA (Post Marketing Drug Risk 

Assessment) 

 



Infliksymab - bezpieczeństwo 

■  Dane zbiorcze z badań klinicznych, > 10 lat 

obserwacji 

 

■  Liczba pacjentów leczonych infliksymabem:  

1.136.376  

 

 



EU*

RoW*

USA

Łuszczyca

2% WZJG

2%

ZZSK

4%

ŁZS

4%

ChLC

33%

RZS

52%

Inne

3%

Infliksymab – ekspozycja na lek  

Post-marketing surveillance 

Całkowita liczba 

leczonych pacjentów: 

1.136.376  

 

Dane Centocor (PSUR 18, październik 2008). 

419,883 
540,910 

175,583 

* EU obejmuje Norwegię; ROW - Japonia i Kanada  

Dane zbiorcze od momentu rejestracji  

24.08.1998 - 23.08. 2008 



IFX 

Reakcje związane z podaniem leku √  

Reakcje z nadwrażliwości  √ 

Infekcje, TBC, Gruźlica √ √ √ 
Nowotwory, chłoniaki Ostrożność 

Zastoinowa niewydolność serca (III/IV 

klasa wg NYHA) √ 

Procesy autoimmunologiczne √ 

Zaburzenia neurologiczne √ 

Choroby hematologiczne √ 

Choroby wątroby i dróg żółciowych √ 

Choroby nerek 

Infliksymab  
– przeciwwskazania (√), ostrzeżenia (√) 

 

EMEA Remicade SPC, 29JUL08 



Infliksymab – zakażenia 

■  36% pacjentów leczonych IFX vs 25% leczonych placebo 

■  Dwukrotny wzrost częstości ciężkich zakażeń (dane zbiorcze      

z 9 badań klinicznych) 

■  Częstsze zakażenia dróg oddechowych, częstość hospitalizacji        

z powodu zapalenia płuc 1,7% rocznie 

■  Czterokrotny wzrost częstości zakażeń oportunistycznych           

u osób leczonych infliksymabem i  13-krotny w przypadku terapii 

skojarzonej z GKS i/lub immunosupresantami  

 
     

 

   Rutgeerts P. et al., Aliment Phramacol and Ther, 2006 

   Loftus E.V., Medscape Gastroenterology 2007 

 

     



Zkażenie wirysem 

Cytomegalii

7%

Zakażenia prątkami  

atypowymi

7%

Kocydoidomykoza

4%

Aspergilloza

5%

Salmonelloza

2% Kryptokokoza

3%

Listerioza

7%

Kandydoza

8%

Histoplazmoza

9%Pneumocystodoza

13%

Zakażenie 

wirusem

opryszczki

23%

Inne

12%

Post-marketing surveillance 

Infliksymab – infekcje oportunistyczne 

Dane Centocor (PSUR 18, październik 2008). 

Całkowita częstość 

zgłoszeń:   

1.81/1000 pacjentów 

Dane zbiorcze od momentu rejestracji  

24.08.1998 do 23.08. 2008 

 



Infliksymab – gruźlica 

■ Ryzyko gruźlicy wzrasta od 4 do 8-krotnie 

■ Częstsze przypadki prosówki oraz gruźlicy pozapłucnej  

■   Większość przypadków odnotowano na początku terapii  

 (2-4 m od rozpoczęcia) 

■   Większość przypadków w regionach o niskiej 
zachorowalności, częściej w wyniku reaktywacji latentnych 
niż nowych zakażeń 

■   W ostatnich latach spadek zachorowalności (TBC 
screening, świadomość zagrożenia wśród lekarzy) 

■  70% pacjentów leczonych anty-TNF-α ma ujemną próbę 
tuberkulinową (anergia) 

    

 
   Loftus E.V., Medscape Gastroenterology 2007 

   Prevention CfDCa, MMWR, 2004 

 



EU/N

USRoW*

Infliksymab – gruźlica 
 

Post-marketing surveillance 

* Kanada, Japonia, Meksyk 

0.46 / 1000 pacjentów 
1.58 / 1000 pacjentów 

1.67 / 1000 pacjentów 

Współczynnik zgłaszalności TBC wg PSUR 18: 0.24/ 1.000 pacjentów poddanych leczeniu 

Data on file, Centocor (PSUR 18, October 2008)  
1.http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=AL

L&strIndicator_select=TBIncidenceRate&intYear_select=latest&language=english 
2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ 

3http://www.euro.who.int/tuberculosis/publications/20030319_1 

Zachorowalność (WHO,2006)1 

• USA: 0.04 / 1000 

Zachorowalność w  Europie 
(WHO,2005)  

• Całkowita: 0.5 / 1000 

•  Europa:13-0.25 / 1000 

Zachorowalność 
(WHO,2006)1  

•  Kanada: 0.05 / 1000 

•  Japonia: 0.22 / 1000 

Dane zbiorcze od momentu rejestracji 

24.08.1998 do 23.08. 2008 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
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Post-marketing surveillance 

Współczynnik zgłaszalności TBC na 1000 pacjentów            

w określonym przedziale czasowym 
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Infliksymab  

– powikłania neurologiczne  

1. Choroby demielinizacyjne  

 (19 przypadków w okresie 2001-2007) 

2. Zapalenie nerwu wzrokowego 

3. Obustronna neuropatia nerwu wzrokowego 

4. Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 

 

   Loftus E.V., Medscape Gastroenterology 2007 

   Thomas C.W. et al.., Inflamm Bowel Dis, 2004 

 



Infliksymab  

– powikłania kardiologiczne 

■  Zwiększa ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu 

niewydolności serca (3-krotny wzrost dla dawki 10 mg/kg). 

 

■  W dawce wyższej niż 5 mg/kg m.c. jest przeciwwskazany  

 u chorych z umiarkowaną i ciężka niewydolnością serca. 

 

■  Może nasilać objawy przewlekłej niewydolności serca lub 

powodować ujawnienie się jej objawów po raz pierwszy. 

    

   Loftus E.V., Medscape Gastroenterology 2007 

   Wolfe F. et al., Am J Med. 2004 

 

 



Infliksymab - chłoniaki 
 

 ■  Ryzyko rozwoju chłoniaków u pacjentów z chL-Cr nie 
zmienia się lub nieznacznie wzrasta  

■  Dane z TREAT Registry (6000 pacjentów z Ch L-Cr : 
częstość chłoniaków w grupie leczonej IFX 0.62/1000 
pacjentolat vs 0.57/1000 pacjentolat          bez IFX 

■  Dane zbiorcze w ChL-Cr: 0.6-2 przypadków na 1000 
pacjentolat 

■  Biorąc pod uwagę wszystkie wskazania ryzyko 
chłoniaków wynosi 0.11 na 100 pacjentolat                  
w porównaniu do 0 dla placebo. Ryzyko to  jest              
5-krotnie wyższe w porównaniu z populacją ogólną 

 
 

  

   Lichtenstein G.R. et al.. Treat Registry. Clin   
  Gastroenterol Hepatol, 2006 

http://www.medigo.pl/sites/default/files/articlesf244bed17040a3d1caababaddfd69bb8.jpg


Infliksymab - chłoniaki 
 

■  Chłoniak T komórkowy wątroby o dużej inwazyjności                 

u starszych dzieci  i młodych dorosłych z ChL-Cr  

 (leczonych immunosupresyjnie)  

■  8 przypadków, w tym 6 śmiertelnych  

 (FDA MedWatch do 10.2006r) 

 

 

   Mackey A.C. et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2007 

 

 

http://nowotwory.wieszjak.pl/chloniak/292067,galeria,Jakie-istnieje-zwiazek-miedzy-chloniakiem-a-mononukleoza.html


Infliksymab – chłoniaki 

Całkowita częstość: 

 0.64 / 1000  

pacjentów leczonych 

Post-marketing surveillance 
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Dane Centocor (PSUR 18, October 2008). 

Dane zbiorcze od momentu rejestracji 24.08.1998 do 23.08. 2008 

 



Infliksymab - zgłaszalność chłoniaków 

Post-marketing surveillance 

Dane, Centocor (PSUR 18, October 2008). 
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Zgłaszalność na 1000 PYsfE* w przedziale PSUR  

*Patient Years since first Exposure 

Średnia 

zgłaszalność:  

0.17 



Infliksymab – nowotwory złośliwe 

■  Wzrost ryzyka rozwoju nowotworów 

złośliwych 3-5 krotny  

 

■  Głównie nowotwory układu oddechowego, 

skóry, rak jelita grubego i sutka  

 

     Bongartz T et al.., JAMA, 2006 

    



Immunogenność 

1. Reakcje związane z infuzją 

   wczesne 

   typu późnego 

 

2. Utrata odpowiedzi na leczenie 



Reakcje wczesne związane z infuzją 
 5% (0.5% ciężkie) vs 2% placebo 

Kilka sekund lub godzin po infuzji  

Objawy:  

  zaczerwienienie skóry,  

  bóle i zawroty głowy,  

  kołatanie serca. 

 

W ciężkich przypadkach reakcje anafilaktyczne: 

  duszność,  

  spadek ciśnienia tętniczego,  

  pokrzywka,  

  stridor,  

  gorączka i dreszcze 

   Rutgeerts P. et al., Aliment Phramacol and Ther, 2006 



Zapobieganie reakcjom wczesnym 

związanym z infuzją 

 

Hydrokortyzon 100-250 mg iv 30 min 

przed kolejnym podaniem leku 



Reakcje późne związane z infuzją 

od 3 do 12 dni od podania 

 Bóle mięśniowe 

 Zaczerwienienie skóry  

 Gorączka 

 Bóle stawowe 

 Świąd i pokrzywka 

 Obrzęki 

 Bóle gardła, dysfagia 

 Bóle głowy 

   

  Pojedyncze podanie, terapia 
 epizodyczna, wydłużenie 
 przerwy między podaniami 

 

 

 

  Leczenie podtrzymujące 

  Leki immunosupresyjne 

 

 
Rutgeerts P. et al., Aliment Phramacol and Ther, 2006 

 



Reakcje późne związane z infuzją 

- zapobieganie i leczenie 

 Encorton 40 mg/dobę 2 dni przed infuzją         

i 5-7dni po infuzji 

 Leczenie podtrzymujące infliksymabem 

 Jednoczesna immunosupresja 

Rozważenie zmiany na ludzkie przeciwciała 

 Leczenie objawowe: leki antyhistaminowe, 

paracetamol, GKS 

 

 

 



Utrata odpowiedzi na leczenie 

Wyniki badań Accent I i Accent II wskazują, 

 że 30-50% pacjentów przewlekle leczonych 

infliksymabem (infuzje co 8 tygodni) traci 

odpowiedź na leczenie w ciągu roku od 

mementu uzyskania poprawy lub remisji. 

 

 

   Rutgeerts P. et al., Aliment Phramacol and Ther, 2006 

 



Przyczyny utraty odpowiedzi na leczenie 

 Wytworzenie przeciwciał (ATI) – immunogeność leku 

 

 Przyspieszony klirens leku niezależny od 
mechanizmów immunologicznych 

 

 Wzrost wytwarzania innych cytokin prozapalnych  

 

 

 
   Rutgeerts P. et al., Aliment Phramacol and Ther, 2006 

 



Utrata odpowiedzi na leczenie  

– strategie postępowania 

1. Wzrost dawki leku do 10 mg/kg  

  W badaniu Accent I wzrost dawki do 10 mg/kg 

pozwalał na przywrócenie odpowiedzi na leczenie     

u 90% pacjentów, którzy przestali odpowiadać na 

dawkę 5 mg/kg 

  W badaniu Accent II wzrost dawki z 5 do 10 

mg/kg pozwalał na uzyskanie wygojenia przetok       

u 57%, którzy nie odpowiadali na niższą dawkę 

2. Skrócenie czasu między infuzjami do 4-6 tygodni 

3. Przejście na humanizowane lub ludzkie przeciwciała  

 



,,Jeśli podarujesz komuś gwiazdę, 

Otrzymasz jej promienie.” 

 

 

     Bogdan Prawdzik 


