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Pacienti s těžkým astmatem

bývají těžcí…
Obezita je rizikový faktor

vzniku i tíže astmatu

• Fyzikální efekt:

paralelně s BMI stoupá i BHR
(chybí „tělocvik“ průdušek daný hlubokými    

nádechy – efekt na přemostění A/M)

• Metabolický efekt:
cytokiny spojené s obezitou   

/adipokiny/ navozují systémový  

zánět, zahrnující i DDC
(eozinofilní v submukóze, i non-eoznofilní…)

Rasmussen F, Hancox RJ. Mechanisms of obesity in asthma Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014

Badier M, Guillot C, Delpierre S. Increased asymptomatic airway hyperresponsiveness in obese individuals. J Asthma 2013

Skloot G, Togias A. Bronchodilation and bronchoprotection by deep inspiration and their relationship to bronchial 

hyperresponsiveness. Clin Rev Allergy Immunol 2003



Obezita vs nadváha

30 – 35  (1.st.)                                

35 – 40  (2.st.)                               > 25
> 40 (monstrosní)

BMI = váha [kg] /výška [m]2



Obezita vs nadváha: 

kde se necházíte?



Situace astmatiků v ČR

Téměř 2/3 (62%) astmatiků v ČR má nadváhu…

34%28 %

FOSCA, 2017: BMI cca 27 (průměr 27,5, medián 26,6) 

…



Kdo je pacient, který má skutečně 

těžké astma (TRA) ?

✓ Vysoké dávky IKS + LABA + LAMA *
+ po terap. testu s antileukotrienem

( a nízkými dávkami theofylinu )

✓ Tuto léčbu řádně užívají

✓ Jsou ovlivněny komorbidity a expozice

✓ Navzdory tomu:

• mají časté exacerbace (>2/rok)

nebo

• zvažujeme nebo už mají SKT

(k zábraně exacerbací či progresivní ztráty funkce plic)

Blaiss MS et al.: Guiding principles for use of newer biologics and bronchial thermoplasty for patients with severe asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119: 533-40

Těžké (TRA) astma
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Nové léčebné možnosti 

nejtěžších forem astmatu

Přidat

nízké dávky OCS

Anti – IgE

Anti – IL5



Soulad moderní patogeneze 

a národní fenotypizace



Patogeneze astmatu 
a nové molekulární cíle biologické léčby 

IL-5 je rozhodujícím cytokinem aktivace, mobilizace, proliferace, diferenciace

a přežívání eozinofilů
Anti-IL-5 léky: mepolizumab (Nucala, GSK, 2015), reslizumab (Cinqaero, TEVA, 2016), benralizumab

(Fasenra, AZ, 2017)

IL-5



Aktuální možnosti biologické léčby 
pacientů s těžkým astmatem

Těžké,

na léčbu 

rezistentní

astma

Mezi pacienty s těžkými formami astmatu je cca 25% (1/4) těch, kteří mají přítomnu 

eozinofilii ve sputu a periferní krvi*

* * S intenzitou eozinofilie stoupá závažnost/tíže astmatu a riziko těžkých exacerbací

•Aleman F et a. Immunol Allergy Cliln North Am 2016, 36:559-68

* * Ulric CS,  Cllin Exp Allergy 1995



Eozinofilie v perif. krvi jako prediktor:

Bafadhel M, Lancet Resp Med 2018 (Eo a IKS u CHOPN!)

Blaiss MS et al.: Guiding principles for use of newer biologics and bronchial thermoplasty for patients with

severe asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119: 533-40

• Exacerbací 

astmatu i CHOPN

• Odpovídavosti na (I)KS

• Odpovídavosti

na anti-IL 5 léčbu….

Prediktivní význam eozinofilie začíná na 150 bb/μL 

a prudce stoupá při hodnotách nad 300 – 400 bb/ μL 



Aktuální možnosti anti-IL 5 léčby 
pacientů s těžkým eozinofilním astmatem

* Aleman F et a. Immunol Allergy Cliln North Am 2016, 36:559-68

GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2018. Available from: ginasthma.org [accessed July 2018];

2. SPC Nucala. 3.Cinqaero.SPC. Teva. 05 February 2018; 4. Fasenra. SPC. AstraZeneca. 18 May 2018; 

Dále: Alonso AM & Saglani S. Front Pediatr. 2017;5:154.

Mepolizumab (Nucala)

Reslizumab (Cinqaero)

100 mg  á 4 týdny, s.c.

3mg/kg  á  4 týdny, i.v. 

Benralizumab (Fasenra)

.

30 mg á 4, později á 8 týdnů, s.c.

SÚKL kriitéria:

V průběhu 12 měsíců 

před zahájením léčby 

dokumentováno:

nejméně 400 eo/μl krve 

periferní krve a

4 těžké exacerbace 

astmatu

nebo

užívají p.o. KS v dávce  

nejméně 5 mg 

prednizonu denně po 

dobu alespoň 6 měsíců 

před zahájením léčby



Patogeneze astmatu 
a nové molekulární cíle biologické léčby 

IL-5



MP: anti IL-5 versus anti IL-5R…

Blaiss MS et al.: Guiding principles for use of newer biologics and bronchial thermoplasty for patients with severe 

asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119: 533-540



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem

I) Vazebná kapacita

Liddament 2018, Allergy Asthma Immunol Res. 2019 Jan;11(1):e11, https://doi.org/10.4168/aair.2019.11.e11

In vitro studie, sledující 

vazebnou afinitu a potenci 

obou MP na IL-5

• reslizumab se váže na IL-5 

cca 20x dychtivěji než mepolizumab

• díky tomu více tlumí proliferaci

buněk exprimujících IL-5 (eozinofilů)

Mepolizumab (Nucala)  s.c.

.

Reslizumab (Cinqaero)   I.V.



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem

II) Fixní v.s. hmotnosti přizpůsobená dávka

Mukherjee et al. Weight-adjusted Intravenous Reslizumab in Severe Asthma with Inadequate Response to Fixed-

Dose Subcutaneous Mepolizumab. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine2018, 197 (1): 38-46

Klinická studie, sledující efekt 

reslizumabu u kortikoid-

dependentních pacientů, kdy  

mepolizumab neměl dostatečný 

efekt….

(10 pacientů, BMI 29 !!)

Fáze 1

Mepolizumab

12 měsiců

Fáze 2

wash out

12 měsíců

Fáze 3 
Reslizumab

6 měsíců

Reslizumab (Cinqaero)  

I.V. 3mg/kg

Mepolizumab (Nucala)

s.c. 100 mg
.



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem
II) Fixní v.s. hmotnosti přizpůsobená dávka:

A) vliv na redukci eo v krvi

Efekt na eozinofilii v periferní krvi byl u obou MP totožný



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem
II) Fixní v.s. hmotnosti přizpůsobená dávka:

A) vliv na redukci eo ve sputu

Efekt na eozinofilii ve sputu měl pouze reslizumab



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem
II) Fixní v.s. hmotnosti přizpůsobená dávka:

A) Vliv na kontrolu astmatu (ACO-5)

Reslizumab měl zřetelně lepší efekt na kontrolu  

astmatu/symptomatologii než mepolizumab



Srovnání reslizumabu s mepolizumabem

II) Fixní v.s. hmotnosti přizpůsobená dávka

Mukherjee et al. Weight-adjusted Intravenous Reslizumab in Severe Asthma with Inadequate Response to Fixed-

Dose Subcutaneous Mepolizumab. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine2018, 197 (1): 38-46

Reslizumab (Cinqaero)  

I.V. 3mg/kg

Mepolizumab (Nucala)

s.c. 100 mg
.

Klinická studie, sledující efekt 

reslizumabu u kortikoid-dependentních 

pacientů, kdy  mepolizumab neměl 

dostatečný efekt….

Závěr:

Reslizumab vedl k výraznějšímu 

poklesu eo ve sputu.

Výraznější pokles eo ve sputu

byl spojen se zřetelně lepší kontrolou 

astmatu.

Fáze 1

Mepolizumab

12 měsiců

Fáze 2

wash out

12 měsíců

Fáze 3 
Reslizumab

6 měsíců



Aktuální možnosti anti-IL 5 léčby 
pacientů s těžkým eozinofilním astmatem

Mepolizumab (Nucala)

Benralizumab (Fasenra)

.

U pacientů
s těžkým, kortiko-
dependentním 
eozinofilním 
astmatem
lze v případě 
nadváhy očekávat 
lepší efekt 
reslizumabu než 
mepolizumabu …

Reslizumab (Cinqaero)


