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Konsenzus odborník ů v terapeutické oblasti IBD 

 
Kontraindikace pro systémovou anti-TNF α biologickou lé čbu v IBD 

 

Účastníci:  

• Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (předsedající) 

• Doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.  

• MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 

• MUDr. Karin Malíčková 

• MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. 

• MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.  

• MUDr. Jana Koželuhová 

• MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. 

• MUDr. Aleš Novotný 

Za společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.:  Marek Holášek, Jana Lupínková 

Prezentováno a odsouhlaseno na zasedání PS IBD dne 12. 10. 2017 

Účastníci Advisory Boardu se shodli na níže uvedených profilech pacientů kontraindikovaných k zahájení či dalšímu 

pokračování anti-TNFα biologické léčby vedoucí k systémové imunosupresi: 

• Hypersensitivita 

o Anafylaktická reakce 

o Alergická reakce 

o Atopická reakce 

o Infuzní reakce 

• Autoimunitní  onemocnění (i v případě jeho aktuální remise) 

o Vaskulitida 

o Systémový lupus erytematodes 

o Demyelinizační onemocnění 

• Aktivní infekční onemocnění  

o Tuberkulóza 

� Včetně latentní 

� Zvýšené riziko (výskyt v rodině, cestování do oblasti se zvýšeným výskytem) 

� Intolerance antibiotické profylaxe? 

o Sepse 

o Abscesy 

o Oportunní infekce 

o Virová hepatitida B (i v anamnéze) 
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o Běžné recidivující infekce (s frekvencí ≥ 4/rok či perzistující): virové, bakteriální, mykotické; zejm. 

� Pneumokokové (např. pneumonie, sinusitida, otitida) 

� Herpetické (např. pásový opar) 

� Stafylodermie, streptodermie (např. pyodermie, erysipel, furunkulóza, paronychie) 

� Uroinfekce (např. cystitida, uretritidy, prostatitida, epidydimitida) 

� Závažná forma akné 

• Náhlá příhoda břišní (perforace trávicí trubice, toxický megakolon, masivní krvácení)  

• Maligní onemocnění v anamnéze 

o Melanom 

o Nemelanomový karcinom kůže 

o Sarkom 

o Karcinom močového měchýře 

o Karcinom ledviny 

o Mnohočetný myelom 

o Lymfom? 

o Leukemie? 

• Nově diagnostikované maligní onemocnění nekontrolované onkologickou léčbou 

• Srdeční selhání NYHA I – IV 

• Středně těžká/těžká CHOPN  

• Neprodělané plané neštovice 

• Anti-TNF léčbou vyvolané přetrvávající kožní komplikace (např. infekční, toxoalergický exantém, atopický 

ekzém, psoriasiformní léze, těžká forma akné) 

• Neurologická symptomatologie, MRI, likvor - pozitivní nález 

• ≥ 50 let věku; obzvláště s koincidencí komorbidit, zvýšeného rizika oportunních infekcí, kontinuální léčby 

kortikosteroidy 

• Primární sklerozující cholangitida 

• Stavy po orgánové transplantaci s následnou systémovou imunosupresí 

 

 

 

 

 

 

                           


