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Terapie pomocí inhibice tumor nekrotizujícího faktoru představuje nový standard pro léčbu 
vhodnou pro pacienty s velmi těžkou formou Bechtěrevovy choroby. Zdá se, že není prakticky 
žádný rozdíl mezi v účinnosti léčby nemoci páteře mezi přípravkem Infliximab (Obchodní název 
Remicade) podávaným intravenózní infuzí a Etanercept (Enbrel) nebo Adalimumab (Humira), 
které jsou aplikovány injekčně a aplikaci si může provádět i sám pacient. Ovšem důkladnější 
srovnávací testy zatím provedeny nebyly. 
V mnoha zemích jsou úhrady zahrnuté v pojištění poskytovaném zdravotními pojišťovnami silně 
ovlivňovány vzory pro předepisování inhibitorů TNF. V dalších zemích existuje univerzální 
přístupnost této léčby pro pacienty s těžkou formou Bechtěrevovy choroby jako pravidlo, bez 
jakýchkoliv dodatečných úhrad za infuze nebo injekce. Tudíž i sami pacienti se mohou zúčastnit 
rozhodování.

Průzkum preferencí pacientů a jejich motivací

Abychom zjistili, které faktory ovlivňují preference pacientů ve výběru intravenózní, nebo 
podkožní aplikace TNF inhibitorů, nejprve jsme provedli nestrukturovaný telefonický průzkum 
mezi 20 náhodně vybranými pacienty trpícími Bechtěrevovou chorobou, léčenými buď 
intravenózní, nebo podkožní aplikací TNF inhibitorů. Pacienti byli požádáni o uvedení tří důvodů 
pro jejich výběr.
Jejich odpovědi pak byly použity pro vytvoření samostatného dotazníku, ve kterém byli pacienti 
tázáni, aby zhodnotili odpovědi na každý z 19 možných důvodů pro výběr mezi intravenózní nebo 
podkožní aplikace TNF inhibitorů pomocí pěti bodové stupnice v rozsahu od silného souhlasu 
až k silnému nesouhlasu. Dotazy byly v dotazníku uvedeny bez nějakého specifického třídění.
Pacienti, kteří obdrželi více než jeden TNF inhibitor, byli požádáni, aby uvedli pouze důvod 
výběru u  toho prvního.  Všichni dotazovaní pacienti s Bechtěrevovou chorobou, kteří byli léčení 
TNF inhibitorem, byli pacienty Austin Spondylitis Clinic, jediného referenčního centra 
australského státu Victoria a byli všichni vyzváni ke spolupráci. 
Z hodnocení byli vyloučeni pacienti se zánětlivým onemocněním střev, protože Infliximab byl 
obecně ten TNF inhibitor, který byl pro tuto podskupinu vybírán. Také byli vyloučeni pacienti 
léčení před 1. dubnem 2005, kdy byl Infliximab jediným dostupným inhibitorem a tudíž nebyl ještě 
žádný výběr.  

Výsledky

Odpovědí došlo 74 z 93 celkem oslovených pacientů (80 %). Prvním předepsaným TNF 
inhibitorem byl  u pacientů, kteří zaslali odpověď, Infliximab ve 39 %, Etanercept v 43 % 
a Adalimumab (uvedený na trh nejpozději) v 18%. 66 % pacientů prohlásilo, že bylo velmi 
spokojeno s léčením Bechtěrevovy choroby, 30 % bylo spokojeno a 4 % nebylo ani spokojeno ani 
nespokojeno. Odpovědi na tuto otázku byly velmi podobné jak u pacientů, kteří si vybrali 
intravenózní aplikaci, tak i  u pacientů s podkožní aplikací. 
80 % pacientů souhlasilo s výrokem „Můj lékař mi dal na výběr a moje rozhodnutí bylo jen 
na základě mých osobních preferencí“. 11 % souhlasilo s výrokem: „Můj doktor mi dal na výběr, 
ale nechal jsem ho/ji, aby rozhodl/a za mne“, 9 % souhlasilo s výrokem: „“Nevěděl jsem, že je 
možnost výběru, můj lékař rozhodl za mne“. Výsledky průzkumu se nezměnily, i když byly později 
z hodnocení vyřazeny dvě skupiny pacientů (viz výše).
Pacienti, ať již léčení intravenózní nebo podkožní aplikací jejich prvního inhibitoru, se po stránce 

http://www.ankylosing-spondylitis.ie/


demografické nebo závažnosti choroby, nijak významně nelišili. Ovšem přece jen existuje 
tendence k upřednostňování intravenózní léčby u následujících skupin: muži, rození Australané, 
s nižší aktivitou nemoci a u těch s doprovodnou peripheral artritis (artritida velkých kloubů). 
U pacientů s intravenózní aplikací se projevila tendence související s délkou cesty do infuzního 
centra. Počet účastníků průzkumu, kteří buď souhlasili, nebo silně souhlasili s každým navrženým 
výrokem, je uveden v připojené tabulce.
U několika pacientů v každé skupině odhalilo chyby v dávkování, nebo v podávání léčby a zde to 
bylo to hlavní, co určilo jejich výběr terapie.

Tabulka 1 

Procenta pacientů z těch, kteří byli léčeni intravenózně nebo podkožní aplikací inhibitoru  
TNF a kteří případně buď silně souhlasili, nebo souhlasili s uvedeným motivem pro jejich 
rozhodnutí:

Motivace pro rozhodnutí většiny pacientů, léčených THF inhibitory intravenózně:     Procenta
Infuze je vhodnější, než injekce. Po aplikaci infuze mohu na 6 týdnů na léčbu zapomenout 97 %
Cítím se při návštěvě kliniky bezpečněji, když vím, že na aplikaci léku dozírají školení 90 %
profesionálové
Mohu produktivně využít čas během infuze, např. čtením, poslechem hudby apod. 86 %
Při návštěvě infuzní kliniky mám možnost setkat se se školeným personálem, který je schopen 69 %
zodpovědět jakoukoliv otázku, kterou mohu vznést během léčby
Nemám rád injekce a nedělalo by mi dobře, kdybych si injekce aplikovat sám 62 %
Bojím se připravovat lék pro injekční aplikace 52 %

Motivace pro rozhodnutí většiny pacientů léčených THF inhibitory podkožní aplikací:
Aplikace injekcemi mi umožňuje daleko větší pružnost a nezávislost na času, kdy si 80 %
v daném dni aplikuji lék
Injekce zaberou jen několik minut dvakrát týdně, tudíž jsou daleko méně rušivé, 73 %
než strávit půl dne na klinice
Trvání infuze 4 hodiny (plus cesta do infuzní kliniky a zpět) mi zabere příliš velkou část dne 73 %
Při injekční aplikaci mám pocit, že více ovlivňuji moji léčbu 62 %

Závěry

Zdá se, že doba aplikace a pružnost při časování léčby hraje důležitou roli při volbě typu léčby. 
Stejně tak pocit bezpečí – pro jednu skupinu je to aplikace léčby školenými profesionály 
v nemocničním zařízení, zatímco pro druhou skupinu je to pocit, že mají svoji léčbu pod 
kontrolou, protože si léčbu řídí sami – to byly hlavní rozhodující činitelé pro výběr typu léčby.
Vysoká úroveň spokojenosti s odezvou na léčbu na naší klinice naznačuje, že sdílení rozhodnutí 
mezi pracovníky kliniky a pacienty je pro pacienty, zahajující léčbu TNF inhibitory, je velmi 
žádoucí.
Výsledek studie jasně říká, že existuje-li více možnosti léčby s podobnou účinností, ale 
s rozdílným dopadem na životní styl, pracovníci klinik by měli aktivně tyto možnosti prodiskutovat 
s pacienty a ponechat výběr konkrétního typu léčby na pacientovi.
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