
Ptáci, včely & inhibitory TNF

Článek vyšel v létě 2010 v informačním bulletinu amerického sdružení bechtěreviků 
„The Spondylitis Association of America  (‟ http://www.spondylitis.org/).

Inhibitory TNF (biologická léčba) již prokázaly svoji účinnost při snížení aktivity Bechtěrevovy 
nemoci a omezení destrukce kloubů, také zlepšily kvalitu života pacientů a to i v případě dalších 
onemocnění, jako jsou např. reumatoidní arthritida, lupenková arthritida and juvenilní idiopatické 
arthritida.

Obvykle používané TNF inhibitory jsou  infliximab, adalimumab, etanercept and golimumab. Tyto 
látky spadají u americké vládní organizace FDA (Food and Drug Administration - Správa potravin  
a léčiv) do kategorie B obsahující riziko poškození plodu, studie na zvířatech sice nic podobného 
zatím neprokázaly, ovšem odpovídající studie nebyly u těhotných žen zatím provedeny. 
V důsledku toho, pravděpodobně také i z důvodů právních, výrobci léčiv doporučují, aby se výše 
zmíněné léky neužívaly v době těhotenství a kojení.
Průzkum provedený mezi revmatology v USA ukázal, že méně než polovina z dotazovaných 
souhlasila s tím, aby léky typu anti-TNF (biologická léčba) nebyly v těhotenství užívána. Téměř 
polovina z nich uvedla, že si nejsou jistí bezpečností při užívání léku v těhotenství. Dotazovaní 
všeobecně souhlasili s tím, že je velmi důležité doporučit ženám, užívajícím zmíněné léky, 
účinnou antikoncepci.

Je zajímavé, že ženy v reprodukčním věku, trpící Bechtěrevovou chorobou, které byly léčeny 
anti-TNF (biologickou léčbou), mají vyšší šanci na oplodnění a těhotenství. Stále se jeví jako 
kontroverzní, jestli léky typu anti-THF mají skutečně pozitivní vliv na plodnost, ale v posledních 
letech bylo zaznamenáno, že u žen s revmatickými onemocněními je vyšší procento těhotných. 
Zatímco u pacientek s revmatoidní artritidou znamenalo těhotenství snížení aktivity nemoci, zcela 
odlišný obrázek je u pacientek s Bechtěrevovou chorobou. Bechtěrevova choroba má tendenci 
vykazovat stálou, přetrvávající aktivitu po dobu těhotenství, která se snižuje až v pozdějších 
měsících.  U těhotných pacientek s Bechtěrevovou chorobou se aktivita nemoci jeví u poloviny 
jako neměnná, u ostatních je buď lepší, nebo horší. Poporodní vzplanutí aktivity nemoci bylo 
pozorováno u 60 – 90 % pacientek s Bechtěrevovou chorobou, obvykle do 6 měsíců od porodu. 
Nejčastěji je poporodní vzplanutí aktivity nemoci pozorováno u těch, u kterých byla nemoc při 
porodu aktivní.

Za velmi důležité je považováno prozkoumání bezpečnosti anti-TNF terapie u těch žen, u kterých 
se projevilo zhoršení nemoci buď už v době těhotenství, nebo následně. Data, která jsou 
v současnosti k dispozici, nijak nenaznačují, že by se u žen, které se podrobily léčbě anti-TNF 
v některé fázi těhotenství, projevilo zvýšené riziko nepříznivě ovlivňující těhotenství, případně 
i porod. Průkaznost je limitována malým počtem publikovaných případových studií, rozdíly mezi 
jednotlivými typy a dávkováním anti-TNF přípravků a také možným užíváním dalších léků včetně 
jejich časového rozvržení v průběhu těhotenství. Většina dat se vztahuje k období prvního 
čtvrtletí těhotenství, protože pouze několik pacientek bylo léčeno přípravky anti-TNF po celou 
dobu těhotenství nebo během jeho druhého nebo třetího čtvrtletí. 
Zatím nejsou k dispozici žádné dlouhodobé sledovací studie, které by mohly zjistit možné dopady 
léčby na potomstvo. Některé účinky léků na plod v děloze totiž nemusí být pozorovány po 
desetiletí.

V současnosti bylo prokázáno, že přípravky anti-TNF mohou pronikat přes placentu do plodu. 
Přípravky pak mohou být obsaženy i v mateřském mléce, ale pravděpodobně jsou stráveny 
v zažívacím traktu dítěte. Zatím není známa žádná informace, že by užívání přípravků anti-TNF 
během těhotenství představovalo významné riziko pro těhotenství nebo plod, ve srovnání 
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s běžnou populací. Byly publikovány ojedinělé případy vrozených vad u novorozenců, ale nejeví 
se, že by to bylo ve vyšší míře, než u běžné populace. 
V nejbližších pěti letech se očekává, že bude získáno větší množství dat, které umožní vyhodnotit 
působení přípravků anti-THF na plod v děloze.

Přeložil:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)
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