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Tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-a) blokátory a  jejich p řehled 
 

Autor: Chris Miller 
 

Převzato z webové stránky SAA – Spondylitis Association of America 
(Americká asociace pro Bechtěrevovu chorobu) – 

http://www.spondylitis.org, zde byl článek publikován v dubnu 2013. 

 
 
Přehled 
Tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α) blokátory jsou biologické léky, které se 
ukázaly být vysoce účinné nejen při léčbě kloubové artritidy, ale také artritidy 
páteře, která je spojena s Bechtěrevovou chorobou a s příbuznými chorobami. 
V  době psaní tohoto článku jsou v USA používány čtyři anti-TNF přípravky 
schválené Úřadem pro léčiva a potraviny (FDA) pro používání k léčbě Bechtěrevovy 
choroby a dalších podobných nemocí z rodiny spondyloartritid. 
 
Enbrel (etanercept) – původně byl schválen k léčbě revmatoidní artritidy (RA). 
Embrel si aplikuje injekčně pacient sám, a to 1–2× týdně. Bylo schváleno používání 
tohoto léčiva k léčení následujících chorob: 

• Bechtěrevova choroba 
• Psoriatická artritida 
• Revmatoidní artritida 
• Juvenilní idiopatická artritida 
• Ložisková psoriáza 

 
Remicade (Infliximab) – byl schválen k léčbě revmatoidní artritidy (RA). Remicade 
je podáván pomocí infuzí, proto pro aplikaci léku musí pacient navštívit ordinaci 
lékaře nebo infuzní kliniku. Infuze trvá přibližně 2 hodiny. Cyklus podávání infuzí se 
u jednotlivých pacientů může lišit, ale obvykle se interval pohybuje mezi 6 – 8 týdny. 
Bylo schváleno používání tohoto léčiva k léčení následujících chorob: 

• Bechtěrevova choroba 
• Psoriatická artritida 
• Crohnova choroba 
• Ulcerózní kolitida 
• Revmatoidní artritida 
• Ložisková psoriáza 

 
Humira (adalimumab) – Humira byla původně schválena v roce 2002 k léčbě 
revmatoidní artritidy (RA). Humiru si aplikuje injekčně pacient sám, a to 2–4× 
měsíčně. Bylo schváleno používání tohoto léčiva k léčení následujících chorob: 

• Bechtěrevova choroba 
• Psoriatická artritida 
• Crohnova choroba 
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• Ulcerózní kolitida 
• Revmatoidní artritida 
• Juvenilní idiopatická artritida 
• Ložisková psoriáza 

 
Simponi (golimumab)  – byl schválen v roce 2009 pro léčbu revmatoidní artritidy 
(RA), psoriatické artritidy a Bechtěrevovy choroby. Simponi je nejnovější dostupný 
TNF- α blokátor. Simponi si aplikuje injekčně pacient sám, a to 1× měsíčně. Bylo 
schváleno používání tohoto léčiva k léčení následujících chorob: 

• Bechtěrevova choroba 
• Psoriatická artritida 
• Revmatoidní artritida 

 
Přehledná referen ční tabulka 
 

Obchodní 
název 

Generické 
nebo 

oborové 
jméno 

Dávkování Četnost 
Celková 
dávka 

(rozsah) 

Způsob 
aplikace 

Enbrel Etanercept 25–50 mg 1–2× týdně 50 
mg/týden 

Podkožní 
injekce 

Remicade Infliximab 3–6 mg/kg 
Podávání 

v proměnných 
intervalech 

neuvedeno Intravenózní 

Humira Adalimumab 40 mg 2–4× měsíčně neuvedeno Podkožní 
injekce 

Simponi Golimumab 50 mg 1× měsíčně neuvedeno 
Podkožní 
injekce 

 
Jak anti-TNF p řípravky fungují? 
Každý z výše uvedených přípravků je zaměřen na to, aby se pokusil blokovat v těle 
TNF-α. TNF-α je cytosin, který se účastní zánětlivého procesu. Právě s artritickými 
záněty různého původu je spojena tvorba nadbytečného množství TNF-α. 
Národní institut zdraví popisuje cytokiny následovně: „Buňky imunitního systému 
spolu komunikují uvolněním a reakcí na chemické posly, zvané cytosiny. Tyto 
proteiny jsou produkovány buňkami imunitního systému a působí na ostatní buňky 
tak, aby byla imunitní odpověď systému patřičně koordinovaná. 
Je třeba poznamenat, že každý TNF-α blokátor používá k blokaci  TNF-α v těle 
mírně odlišný způsob. Proto pokud některý z nich nemá žádoucí pozitivní efekt na 
konkrétního jedince, může ho mít jiný TNF-α blokátor. 
 
A jaké jsou potenciální vedlejší ú činky? 
Nejvážnějším známým vedlejším účinkem TNF-α blokátorů je vyšší frekvence 
výskytu infekcí, zejména tuberkulózy. Proto je před zahájením jakékoliv léčby 
TNF-α blokátory obvykle vyžadován TB test. 
Byly hlášeny i mykózní infekce jako jsou plicní a rozšířená histoplazmóza, 
kokcidiodomykóza a blastomykóza. Mezi velmi vzácné komplikace paří i zvýšená 
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četnost výskytu rakoviny, zejména krve (leukémie), nebo lymfatických žláz 
(lymfom), ovšem nebylo to ještě zcela prokázáno. 
Začátkem dubna zde byl publikován článek s názvem „(TNF-α) blokátory jsou 
bezpečnější, než jsme mysleli“. Konstatuje to v článku revmatolog Dr. Irwing Lim, 
který také říká: „Dobrou zprávou je to, že ani po desetiletí rozsáhlého používání 
(TNF-α) blokátorů po celém světě zde zatím nebyl žádný signál, že by docházelo ke 
zvýšenému výskytu „pevné“ rakoviny, tím se myslí rakovina prsu, tlustého střeva 
apod. Lymfom, zde je vždy obava, pacienti s revmatoidní artritidou totiž mají vyšší 
riziko vzniku lymfomu. Ale doposud nebylo pozorováno žádné zvýšení výskytu 
lymfomu u pacientů léčených TNF-α blokátory. Dr. Lim ale dodává, že 
revmatologové musí, ohledně vedlejších účinků, zůstat stále ostražití. 
 

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


