
 

Těžké refrakterní astma a biologická léčba  

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, pro které je typická 

bronchiální hyperreaktivita a variabilní bronchiální obstrukce. Pro diagnózu astmatu je nutné prokázat 

vztah typických symptomů (kašel, pískání při dýchání a/nebo po zátěži, záchvatovitá dušnost, námahová 

dušnost, zhoršení obtíží při expozici spouštěči astmatu) a spirometrického průkazu bronchiální 

obstrukce a hyperreaktivity. Důležité je zjištění fenotypu onemocnění na samém počátku diagnostického 

procesu. Platný český doporučený postup pro diagnostiku a léčbu astmatu dělí fenotypy astmatu na tři 

základní podtypy, které nalézáme u všech stupňů tíže astmatu – eozinofilní alergické astma, eozinofilní 

nealergické astma a non-eozinofilní nealergické astma. Přítomnost eozinofilního zánětu lze zjistit 

vyšetřením krevního obrazu v periferní krvi (eozinofily v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek) 

a měřením koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO).1 Zjištění fenotypu je jednoduše 

proveditelné za cenu velmi nízkých nákladů. V případě, že se v budoucnu astma přestane dařit 

kontrolovat léčbou, může iniciální vyšetření markerů eozinofilního zánětu velmi pomoci v rozhodnutí 

o indikaci nákladné fenotypově specifické léčby.  

Základním kamenem léčby je dle platných doporučených postupů kombinace protizánětlivé 

a bronchodilatační úlevové terapie. Lékař pravidelně hodnotí odezvu na tyto léky po třech měsících 

a v případě, že se nedaří zvládat kontrolu nemoci, postupuje dle doporučeného postupu a navyšuje dávku 

nebo typ protizánětlivé léčby (inhalační kortikosteroidy a/nebo inhibitor cysteinyl-leukotrienových 

receptorů) a přidává jeden nebo více dlouhodobě působících bronchodilatačních léků. Výhodná je 

kombinace protizánětlivé a bronchodilatační léčby v jednom inhalátoru, která má synergický 

farmakologický účinek. Inhalační kortikosteroidy zvyšují expresi beta-2 (β2) receptorů v dýchacích 

cestách a zlepšují tak bronchodilatační účinek dlouhodobě působících inhalačních β2 mimetik.2 

U převážné většiny pacientů lze touto léčbou dosáhnout plné kontroly astmatu. Pouze u zhruba 4 % 

pacientů běžná léčba pomocí výše uvedených principů nedosáhne kontroly příznaků. Pacienti mají 

špatnou kontrolu astmatu, nízkou kvalitu života, trpí častými exacerbacemi a poklesem plicních funkcí. 

V řadě případů je jejich astma řešitelné za cenu častých nárazů systémové kortikoterapie, v některých 

případech jsou kortikodependentní. Tito pacienti jsou odesíláni ošetřujícími pneumology a alergology 

do center pro léčbu těžkého astmatu (www.tezke-astma.cz), kde lékař rozhodne pomocí vyšetřovacího 

protokolu, zda problematické těžké astma je jen obtížně léčitelné kvůli komorbiditám a/nebo non-

adherenci pacienta, či zda jde o tzv. těžké refrakterní astma, kde je intenzita zánětu příčinou špatné 

reakce na běžnou léčbu. Moderní léčebné postupy reflektují významný pokrok ve farmakologii těžkého 

refrakterního astmatu.3–5 Pacientům, kteří trpí těžkým refrakterním astmatem s převahou Th-2 zánětu 

(eozinofilní alergický fenotyp, eozinofilní nealergický fenotyp), můžeme dnes podávat již široké 

spektrum protizánětlivé biologické léčby (tabulka 1). 

V této kazuistice uvádíme případ pacienta s těžkým refrakterním astmatem, který se do centra 

pro těžké astma dostal pro nutnost téměř trvalé léčby kortikosteroidy již v roce 2010. Jeho astma vzniklo 

po respiračním virovém infektu, který pacient prodělal jako osmnáctiletý, a během následujících let se 

z jeho lehkého astmatu postupně vyvinulo těžké astma refrakterní k léčbě. V roce 2010 byl nemocný 

poprvé vyšetřen na pracovišti Národního centra pro těžké astma. Extenzivní vyšetřovací program 

prokázal správnost diagnózy astmatu (pozitivní bronchodilatační test, pozitivní alergologické vyšetření, 

vysoká hodnota koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého), pacient je dobře spolupracující a má 

optimální inhalační techniku. Astma pacientovi postupně znemožnilo vykonávat práci nástrojaře a byl 

mu stanoven invalidní důchod. Pro časté exacerbace astmatu a téměř trvalou kortikodependenci i přes 

maximální možnou léčbu astmatu (vysoká dávka inhalačních kortikosteroidů, dlouhodobě i krátkodobě 

působící β2 mimetika, antileukotrieny, antihistaminika, teofyliny) byl pacient velmi symptomatický, 
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jeho stav vyžadoval několikrát měsíčně akutní ošetření na ambulancích praktického lékaře, plicního 

lékaře a na pohotovosti interního oddělení okresní nemocnice.  

Po třech letech sledování v centru pro těžké astma, kdy jsme navýšili maximální dávku inhalační 

kortikoterapie (flutikason propionát 2 000 μg/den) a přidali tiotropium (dlouhodobě působící inhalační 

anticholinergikum), jsme dosáhli maximální možné konzervativní léčby astmatu dle platných 

doporučených postupů pro astma. Časté exacerbace astmatu přivedly pacienta k trvalé kortikoterapii 

v dávce 4–8 mg metylprednisolonu denně, jeho spirometrie prokazovala již fixovanou bronchiální 

obstrukci (objem usilovně vydechnutý za první sekundu – FEV1 – osciloval postbronchodilatačně mezi 

30–50 % náležitých hodnot). Vyšetření plic výpočetní tomografií s vysokým rozlišením (HRCT) 

a vyšetření transfer faktoru a UZ srdce vyloučily jinou příčinu paroxysmální dušnosti. Vyšetřovací 

program dále prokázal rinosinusitidu s nosními polypy prvního stupně, nevhodnými k resekční léčbě, 

do léčby byl přidán topický flutikason furoát intranazálně. Alergolog doporučil přidání antihistaminika, 

byly prokázány laboratorní i klinicky výbavné alergické reakce vůči pylu trav, jarních stromovin, kočce 

a psímu antigenu, celkové hodnoty imunoglobulinu E (IgE) dosahovaly 836 IU/μl, periferní eozinofily 

v krvi 450 buněk v μl krve. Klinický a zánětlivý fenotyp jsme definovali jako eozinofilní alergické 

astma. Pro nedostupnost kapacity biologické léčby tehdy hrazenou anti-IgE protilátkou omalizumab 

jsme nemocného s jeho souhlasem zařadili do klinické studie fáze III s reslizumabem vs. placebo na 

dobu 12 měsíců a do následné open-label pokračovací fáze s reslizumabem 3 mg/kg. V průběhu první 

léčby prodělal pacient i přes trvale nízkou dávku systémové kortikoterapie osm exacerbací astmatu 

s nutností navýšení kortikoterapie. Od března 2013 vstoupil do otevřené fáze klinické studie 

s reslizumabem, která trvala následujících osm měsíců. Byla splněna vstupní kritéria – tj. těžké 

refrakterní astma s eozinofilním zánětem v periferní krvi (hodnota eozinofilů > 400 buněk v μl periferní 

krve) a nosní polypóza. Během této doby došlo u pacienta jen ke dvěma exacerbacím astmatu, první 

nastala záhy po iniciaci léčby reslizumabem a pak až po šesti měsících léčby. Reslizumab u pacienta 

výrazně snížil spotřebu úlevové bronchodilatační léčby (z 10 na 5 vdechů/den) a bylo dosaženo zlepšení 

plicních funkcí (FEV1 před zahájením 0,96, tj. 25 % normy, na hodnotu 2,09, tj. 55 % normy). Pacient 

byl s léčbou reslizumabem výrazně spokojen, zlepšení kontroly astmatu bylo prokázáno i dotazníkem 

kvality života (Asthma Control Test Score před léčbou 8 bodů, při léčbě reslizumabem 12–15 bodů), 

a zejména se podařilo zcela vysadit systémovou kortikoterapii a léčbu nemocný dobře snášel prakticky 

bez vedlejších účinků. Bohužel, léčbu jsme byli nuceni z rozhodnutí organizátora studie ukončit po osmi 

měsících.  

Po ukončení léčby reslizumabem došlo u pacienta k návratu do původního stavu jako před 

léčbou, během následujících tří měsíců prodělal nemocný čtyři exacerbace astmatu s nutností 

kortikoterapie. Od května 2014 byl převeden zpět na trvalou kortikoterapii v dávce 8 mg 

metylprednisolonu denně.  

V červenci 2014 jsme u nemocného zahájili biologickou léčbu anti-IgE protilátkou 

omalizumabem v dávce 600 mg á 2 týdny. Při této léčbě jsme však již nedosáhli obnovení původní 

kontroly astmatu i kvality života a snížení výskytu exacerbací jako při léčbě reslizumabem. Pacient byl 

v prvních měsících této léčby nadále dependentní při léčbě nízkou dávkou orálních kortikosteroidů, 

FEV1 osciloval kolem 40 % normálních hodnot a test kontroly astmatu kolem 10 bodů. Od čtvrtého 

měsíce léčby jsme postupně docílili přerušení kortikoterapie, nadále však docházelo k výskytu těžkých 

exacerbací astmatu, v prvním roce léčby měl pacient šestkrát potřebu nárazů systémové kortikoterapie 

a pro dalších sedm exacerbací v druhém roce jsme léčbu v říjnu 2016 ukončili pro selhání efektu – 

kontrola astmatu, plicní funkce a počet exacerbací dosáhly stejné úrovně jako před zahájením léčby 

omalizumabem. Pacienta jsme převedli zpět na trvalou kortikoterapii.  



 

 V lednu 2017 jsme požádali revizního lékaře opět o úhradu antieozinofilního přípravku anti-IL-

5 protilátky mepolizumab, který byl nově registrovaným lékem v indikaci těžkého eozinofilního 

astmatu. Před zahájením léčby měl pacient trvalou kortikoterapii 8 mg metylprednisolonu denně 

a spotřebu úlevové léčby 10×/24 hodin a došlo ke zhoršení plicních funkcí (hodnota FEV1 0,95, tj. 26 

% normy) i kontroly astmatu (Asthma Control Test Score 5 bodů). Léčbu mepolizumabem 100 mg 

podávanou jedenkrát měsíčně subkutánně pacient dobře snášel, bez vedlejších účinků. Bohužel jsme 

nezaznamenali podobně příznivou odezvu jako při open-label podávání reslizumabu v roce 2013. 

Podařilo se nám sice vysadit trvalou kortikoterapii po třech měsících léčby, pacient však prodělal sedm 

těžkých exacerbací astmatu s nutností nárazu systémové kortikoterapie. Po 13 měsících terapie 

mepolizumabem jsme v únoru 2018 konstatovali nedostatečnou léčebnou odpověď, došlo jen 

k mírnému zlepšení plicních funkcí (FEV1 1,23, tj. 34 % normy), kontrola astmatu však byla změněna 

jen málo a trval výskyt exacerbací. Jako příčinu selhání účinku mepolizumabu lze spekulativně označit 

nedostatečnou dávku anti-IL-5 protilátky vzhledem k tělesné hmotnosti pacienta (hmotnost 88 kg, BMI 

30), ačkoliv klinická data ze studií s mepolizumabem6 neprokazují vztah účinku ke hmotnosti. Po 

ukončení léčby mepolizumabem bylo u pacienta navráceno původní dávkování kortikoterapie 8 mg 

metylprednisolonu/den, pacient v dalších třech měsících prodělal tři těžké exacerbace astmatu s nutností 

nárazu systémové kortikoterapie. 

 Revizního lékaře zdravotní pojišťovny jsme v dubnu 2018 požádali o změnu úhrady biologické 

léčby na nově registrovaný reslizumab v dávce 3 mg/kg jednou měsíčně i.v. Léčba byla zahájena 

v květnu 2018, před zahájením léčby měl pacient denní potřebu úlevové bronchodilatační léčby 16 

vdechů/24 hodin, Asthma Control Test Score 8 bodů, hodnota FEV1 1,23, tj. 34 % normy, a užíval 8 mg 

Medrolu. Od druhé aplikace reslizumabu se nám podařilo opět ukončit trvalou kortikoterapii, došlo 

k výraznému snížení spotřeby úlevové léčby na 6 vdechů/den, test kontroly astmatu se zlepšil na 

10 bodů. Od zahájení léčby dosud došlo k jediné těžké exacerbaci astmatu s nutností kortikoterapie.  

Náš pacient byl tedy od roku 2013 léčen postupně třemi různými biologickými léky proti 

astmatu. Nejprve ve farmakologické studii dostal léčbu anti-IL-5 protilátkou reslizumab s dobrou 

klinickou odezvou. Po přerušení léčby se vrátil zpět k trvalé kortikoterapii, kterou se podařilo vysadit 

až při podávání anti-IgE protilátky omalizumab v průběhu dvou let od roku 2014. Bohužel efekt 

omalizumabu postupně přestal působit a léčbu jsme ukončili v roce 2016 a pacient se opět stal 

kortikodependentním. Následně pacient absolvoval léčbu mepolizumabem, který sice vedl 

k opětovnému vysazení kortikoterapie, ale během 13 měsíců léčby došlo k sedmi exacerbacím astmatu, 

proto byla léčba také ukončena. Pacient je od května 2018 léčen opět reslizumabem s podobným 

úspěchem jako v roce 2013, podařilo se vysadit kortikoterapii a snížila se denní potřeba úlevové léčby. 

Mezinárodní guidelines doporučují pečlivě zvažovat klinickou odezvu na léčbu biologickými léky proti 

astmatu. U omalizumabu lze odezvu hodnotit již po čtyřech měsících léčby, u antieozinofilních 

přípravků je možné hodnotit až nejméně 12 měsíců léčby zejména s ohledem na počet exacerbací 

astmatu. Pro klinickou praxi bude zřejmě vhodné sledovat i u antieozinofilních přípravků klinickou 

odezvu časněji, a pokud pacient klinickou odezvu (redukce exacerbací, redukce systémové 

kortikoterapie) nezaznamená již po čtyřech měsících léčby, pak je na zvážení změna na jiný biologický 

lék. Pokroky farmakologie v oblasti cílené léčby těžkého refrakterního astmatu umožní zlepšit kvalitu 

léčby pacientů s nejtěžšími formami astmatu. Pro správné rozhodnutí o volbě vhodného léku je klíčové 

rozpoznání klinického a zánětlivého fenotypu astmatu.4 Vhodným biomarkerem se ukazuje zejména 

hodnocení eozinofilie periferní krve, která by měla být provedena na začátku léčby každého astmatika.  
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Tabulka 1 – dle odkazu 3 (Menzella, et al., 2018) 

Lék (typ účinku, aplikace) Dávka  Fenotyp  Efekt 

Anti-IgE Omalizumab (SC) 
75–1 200 mg á 

2–4 T 

Eozinofilní 

alergické astma  

IgE 30–700 

IU/ml  

(u dětí 1 500 

IU/ml), celoroční 

alergen 

Snížení výskytu 

exacerbací, 

zlepšení kvality 

života, zlepšení 

plicních funkcí, 

prevence 

exacerbací, 

snížení rizika 

virového 

onemocnění 

dýchacích cest 

Anti-IL-5 
Mepolizumab 

(SC) 
100 mg á 4 T 

Eozinofilní  

(> 300 μl) 

nealergické i 

alergické astma 

s nosními polypy 

Snížení výskytu 

exacerbací 

Snížení 

kortikoterapie 

Zlepšení kvality 

života 

 Reslizumab (IV) 3 mg/kg á 4 T 

Eozinofilní  

(> 300 μl) 

nealergické i 

alergické astma 

s nosními polypy 

Personalizovaná 

dávka, zlepšení 

FEV1, snížení 

výskytu 

exacerbací, 

zlepšení kvality 

života 

 
Benralizumab 

(SC) 

30 mg á 4 T 3 

dávky, pak á 8 T 

Eozinofilní  

(> 300 μl) 

nealergické i 

alergické astma 

s nosními polypy 

Zlepšení plicních 

funkcí, snížení 

výskytu 

exacerbací, 

deplece 

eozinofilů ze 

tkání, steroid 

šetřící efekt 

Anti-IL-4/Anti-

IL-13 

Dupilumab (SC) 

*není registrován 

v EU v indikaci 

léčby astmatu 

300 mg á 4 T 

Eozinofilní astma  

> 150–300 μl, 

aspirin 

indukované 

astma, ekzém 

Steroid šetřící 

efekt, zlepšení 

plicních funkcí, 

snížení výskytu 

exacerbací 

Ig – imunoglobulin; IL – interleukin; FEV1 – objem usilovně vydechnutý za první sekundu; SC – 

subkutánní; T – týdny 
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