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1 Souhrn

Cíl: Porovnání efektů fotodynamické terapie (PDT) v kombinaci s peroorálně 

podaným preferenčním inhibitorem cyklooxygenázy-2 (COX-2) nabumeton v léčbě 

neovaskulární  věkěm podmíněné makulární degenerace (VPMD).  

Metoda: Prospektivní, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie provedená u 60 

pacientů se subfoveolární choroideální neovaskularizací (CNV) na podkladně VPMD

bez předchozí léčby. Pacienti byli rozděleni do skupiny léčené nabumetonem či 

placebem. Hlavními sledovanými parametry byly: změna nejlépe korigované zrakové

ostrosti (BCVA), centrální tlouštka makuly (CMT) a počet potřebných opakování 

PDT v průběhu sledovaného období.     

Výsledky: Sledované období dvanácti měsíců dokončilo 27 pacientů (90%) ve 

skupině s nabumetonem a 28 pacientů (93%) ve skupině s placebem. Ve skupině s 

nabumetonem klesla průměrná CMT z 332μm (SD 68μm) na 220μm (SD 46μm). 

V placebo skupině klesla průměrná CMT z 331μm (SD 72 μm) na 254μm (SD 61 

μm). Při vstupu do studie byla průměrná BCVA pacientů 0,68 log MAR (SD 0,22 log 

MAR) ve skupině s nabumetonem a 0,62 log MAR (SD 0,23 log MAR) v placebo 

skupině. Na konci sledování zůstala nejlépe korigovaná zraková ostrost stabilní 0,66 

log MAR (SD 0,33) ve skupině léčených placebem a zhoršila se u pacientů léčených 

placebem na 0,86 logMAR (SD 0,41 logMAR). Ve skupině léčených nabumetonem 

byla statisticky signifikantně nižší potřeba nutných opakování PDT, ovšem 

doprovázená signifikantní progresí plochy makulární atrofie.

Závěr: Kombinace PDT s perorálně podaným inhibitorem COX-2 nabumetonem 

ukazuje statisticky signifikantí snížení počtu potřebných opakování PDT. Tento 

pozitivní efekt je ovšem doplněn statisticky signifikantím zhoršením BCVA na 

podkladě progrese makulární atrofie. Z tohoto důvodu kombinace PDT s 

nabumetonem nemůže být doporučena.   
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2 Summary

The evaluation of the effect in supresion of the inflammatory 
reaction by oral intake Relifex (nabumeton) after photodynamic 
therapy in the treatment of exudative age-related macular 
degeneration

Purpose: To evaluate photodynamic therapy (PDT) combined with the preferential 

the cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor, nabumetone in the treatment of the 

neovascular age-related macular degeneration (ARMD).

Methods: A prospective, double-blind, randomized study on 60 patients with 

subfoveal CNV secondary to ARMD without any previous treatment. Patients were 

divided into a nabumetone or placebo group. The main endpoints were the change of 

best-corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness (CRT) and number 

of required PDT treatments

Results: In the nabumetone group, 27 patients (90%) and 28 (93%) in the placebo 

group completed the follow-up of 12 months. In the nabumetone group, the mean 

CRT decreased from 332 μm (SD 68 μm) to 220 μm (SD 46 μm). In the placebo 

group, CRT decreased from 331 μm (SD 72 μm) to 254 μm (SD 61 μm). The mean 

BCVA was 0.68 log MAR (SD 0.22 log MAR) in the nabumetone group and 0.62 

log MAR (SD 0.23 log MAR) in the placebo group at baseline. This stabilised in the 

placebo group to 0.66 log MAR (SD 0.33) but deteriorated in the nabumetone group 

to 0.86 logMAR (SD 0.41 logMAR). There was a significant reduction in the number 

of required PDTs in the nabumetone group, but significant progression of the RPE 

atrophy area.

Conclusion:  Combined PDT with oral intake of the COX-2 inhibitor, nabumetone 

reduced the number of required PDT retreatments, but worsening BCVA caused by 

macular atrophy progression. Therefore the combination of the PDT with the 

nabumetone is not recommended.
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3 Úvod

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou slepoty 

v průmyslově rozvinutých zemích u pacientů starších 50 let.1,2,3,4,5,6,7 Klasicky se 

VPMD dělí na suchou a vlhkou formu. Suchá forma je častější, představuje přibližně 

90 % všech případů VPMD. Vlhká forma představuje asi 10 % všech případů VPMD 

a podle Bresslera a kol. 8 a Fingera a kol. 9,10 90 % legální slepoty. Vlhká forma 

VPMD je charakterizována přítomností subretinální neovaskulární membrány. 

Choroideální neovaskularizací (CNV) rozumíme růst novotvořených krevních cév 

z oblasti choroidey do subretinálního prostoru. Ačkoliv název a základní definice 

poukazuje pouze na vaskulární složku, CNV je přesněji definována jako růst 

aberantní tkáně složené z endotelových a imunitních buněk, na kterém se podílí 

angiogeneze a zánět. 11 CNV představuje konečné stadium mnohých makulárních 

onemocnění. Prakticky každý patologický proces, který poškozuje Bruchovu 

membránu, může být komplikován vznikem CNV. Nejčastější příčinou vzniku CNV 

je VPMD. Dalšími možnými příčinami CNV jsou traumata, záněty, degenerativní 

procesy zadního pólu při těžké myopii či angioidních pruzích a také CNV vzniklé po 

laserové fotokoagulaci sítnice. 12

Možnosti terapie CNV procházejí v poslední době v souvislosti s rozvojem poznatků 

molekulární biologie CNV dynamickým vývojem. Zavedení biologické léčby 

kompletně změnilo léčebné postupy. V současnosti je anti-VEGF terapie metodou 

volby u převážné většiny CNV různé etiologie. Ačkoliv ostatní metody ztratily svůj 

nedávný význam, bylo by chybou jejich význam zatracovat. Přes výrazný posun 

k podstatě onemocnění stále zůstává anti-VEGF terapie léčbou symptomatickou, 

která má z podstaty věci své limity. Navíc existuje skupina pacientů, kteří na 

biologickou léčbu nereagují. V těchto případech zůstává fotodynamická terapie

jednou z eventuelních možností.

Fotodynamická terapie (PDT) s verteporfinem (Visudine) se po svém zavedení do 

klinické praxe stala široce používanou metodou v léčbě pacientů se subfoveolární 

choroideální neovaskularizací na podkladě věkem podmíněné makulární degenerace. 

Při PDT dochází k selektivnímu zničení cév CNV pomocí fototrombózy. Tento 

proces je spuštěn fotoaktivací intravenózně podané látky verteporfin, která následně 

produkuje volné kyslíkové radikály a jiné oxidační metabolity. Fotoaktivaci zajišťuje 

netermální diodový laser o vlnové délce 689 nm. Uvolnění volných kyslíkových 
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radikálů a oxidačních metabolitů vede ke zničení přilehlých endotelových buněk. 

Zničení endotelových buněk následně vede k trombóze a uzavření lumina cévy. 

Ačkoliv se v době zavedení PDT do klinické praxe předpokládalo, že PDT má 

selektivní efekt pouze na patologické novotvořené cévy, následné studie ukázaly, že 

PDT ovlivňuje expresi angiogenních a zánětlivých faktorů. 13,14,15 Vzhledem k nižší 

účinnosti v porovnání s anti-VEGF terapii v léčbě CNV na podkladě VPMD se PDT 

stala důležitou součástí kombinovaných léčebných postupů, které mají za cíl 

eliminovat případné nežádoucí účinky této terapie a zvýšit její efektivnost.

Cyclooxygenáza (COX) je membránový enzym zapojený do metabolické přeměny 

kyseliny arachidonové na prostaglandiny a tromboxany. COX má v této metabolické 

cestě klíčový význam, protože katalyzuje první dva kroky v následném 

metabolickém řetězci. Dosud byly popsány dvě hlavní isoformy cyclooxygenázy: 

COX-1 a COX-2. Jde o produkty dvou různých genů. Hlavní rozdíl mezi oběma 

isoformami představuje rozdílné místo exprimace. COX-1 je konstantě exprimována 

v gastrointestinálním traktu, ledvinách, hladkých svalech cév a krevních destičkách. 

COX-1 hraje, přes produkci specifických PGs, roli v udržení normální homeostázy 

orgánových systémů. COX-2 je naproti tomu exprimována nekonstantně v místech 

zánětlivé reakce. 16 Exprese COX -2 je rychle spouštěna mnoha různými stimuly, 

jako jsou růstové faktory a cytokiny zapojené v procesu zánětu. 17 Tento základní 

funkční rozdíl ovšem neplatí absolutně a COX-2 má v současnosti prokázané určité 

homeostatické funkce v ledvinách a nervové tkáni. 18 COX-2 je v oku konstantně 

exprimována v buňkách pigmentového epitelu sítnice (RPE). 19 Fyziologická role 

konstantní exprese COX-2 v sítnicových buňkách není doposud zcela objasněna. 

Molekula COX-2 byla identifikována jako klíčový faktor zodpovědný za 

angiogenezi pod vlivem zánětem indukovaných cytokinů. 20 Byla popsána 

patogenetická role COX-2 v angiogenezi neovaskularizací u mnoha sítnicových 

chorob. 21,22 Dále bylo publikováno mnoho prací zkoumajících anti-angiogenní efekt 

různých COX-2 inhibitorů na zvířecích modelech se slibnými výsledky. 22,23,24

Nedávno byla publikována laboratorní práce potvrzující zvýšení exprese COX-2 v 

CNV na podkladě VPMD u lidských pacientů. 25 COX-2 má mnoho potenciálních 

rolí, které může hrát v patogenezi CNV. V současnosti je osa COX-2 – PGs 

považována za hlavní regulátor a amplifikátor exprese VEGF. 26 Jednoznačný 

funkční vztah osy COX-2 – PGs – VEGF prokázal teprve v roce 2011 Rezaei a kol.. 
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27 Exprese COX-2 snižuje transkripci endogeního anti-angiogenního faktoru TSP-1 a 

jeho receptoru CD36, který negativně ovlivňuje angiogenezi zvýšením aktivity 

enzymu p38 MAP kinázy. 28 Dále je prokázáno, že exprese COX-2 přímo či nepřímo 

ovlivňuje produkci mnoha růstových faktorů (bFGF, HGF, EGF, TNF-β, IL-1, IL-6, 

PGs), které jsou prokazatelně zapojeny do patogeneze CNV, ale jejich přesná funkce 

je stále více či méně nejasná. 29 Použití inhibitoru COX-2 po PDT bylo poprvé 

popsáno Ferrairem et al. v roce 2002 k potenciaci anti-tumorozního efektu. 30

Výrazná transkripce a translace genu COX-2 byla prokázána po PDT u různých 

tumorů. 31,32,33 Časové hledisko zvýšení exprese COX-2 po PDT bylo popsáno 

v několika pracích a ve všech je prokázána zvýšená exprese přetrvávající u různých 

buněčných linií po dobu několika hodin maximálně do 7 dnů po provedení PDT. 

30,34,35 Pro všechny výše zmíněné důvody jsem se rozhodl použít COX-2 jako 

potenciální terapeutický cíl v léčebné kombinaci s PDT při léčbě CNV. Vzhledem 

k tomu, že mnou předkládaná studie je pilotní a podobný design nebyl doposud 

publikován ani teoreticky ověřován na zvířecím modelu, vycházíme pouze 

z dostupných prací z oblasti onkologie. Jsem si vědom, že existují rozdíly v biologii 

CNV a tumorů, ale na druhou stranu mnohé molekulární mechanismy jsou obecné. 

Jakkoliv jsem se snažil získat co možná nejpřesnější informace o eventuelní 

dynamice exprese COX-2 po PDT, je design limitován úrovní znalostí roku 2007, 

kdy jsem design připravoval. Na druhou stranu jsem ale doposud nenarazil na práci, 

která by vedla k výrazným změnám v mém pohledu na věc.

Pro svou studii jsem vybral nabumeton, lék zařazený mezi preferenčí inhibitory 

COX-2. Nabumeton je nesteroidní protizánětlivý lék, který působí cestou svého 

aktivního metabolitu kyseliny 6-metoxy-2-naftylacetilové (6-MNA). Nabumeton sám 

není kyselý a po absorbci je metabolizován v játrech. V průběhu prvního průchodu se 

přemění na aktivní metabolit 6-MNA, který představuje vlastní účinnou látku 

inhibující COX-2. Nabumeton se v klinické praxi používá hlavně k redukci bolesti a 

zánětu u pacientů s artrosou a revmatoidní artritidou. V porovnání se selektivními 

inhibitory COX-2 má nabumeton stejný protizánětlivý a analgetický efekt u pacientů 

s revmatoidní artritidou a nebylo popsáno vyšší riziko gastrointestinálních 

komplikací. 36 Důvodem, proč jsem pro svou studii zvolil preferenční COX-2 

inhibitor namísto selektivního, je nižší potenciální riziko kardiovaskulárních příhod. 

Toto riziko se jeví ještě výraznější u pacientů ve věkové skupině nad 60 let. 37
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4 Cíle práce

PRIMÁRNÍ 

 potvrdit rozdíl efektu perorálně podaného Relifexu (nabumeton) po PDT proti

perorálně podanému placebu po PDT na stabilizaci či zlepšení zrakových 

funkcí

 potvrdit rozdíl efektu perorálně podaného Relifexu (nabumeton) po PDT proti

perorálně podanému placebu po PDT na změnu centrální makulární tloušťky 

 zjistit rozdíl v počtu nutných opakování PDT u pacientů léčených Relifexem či 

placebem

SEKUNDÁRNÍ

 zjistit toleranci a bezpečnost terapie 

 zjistit rozdíl velikosti makulární atrofie po roční léčbě  
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5 Metoda

Provedl jsem prospektivní, dvojitě zaslepenou, randomizovanou studii porovnávající 

efekt kombinace PDT s nabumetonem (Relifex, Meda AB, Solna, Švédsko) nebo 

placebem (glukóza). Do studie bylo zahrnuto 60 pacientů s klasickou či převážně 

klasickou subfoveolární CNV (dle kritérií studie TAP) 38 na podkladě VPMD bez 

předchozí léčby. Vstupní kritéria: 1) klasická či převážně klasická CNV na podkladě 

VPMD potvrzená FAG vyšetřením s největším příčným rozměrem do 5400µm, 2) 

nejlépe korigovaná zraková ostrost 6/60 a lepší, 3) věk nad 50 let, negativní 

anamnéza užívání nesteroidní protizánětlivé léčby, 4) pacienti bez známé alergie na 

fluorescein či nabumeton, 5) pacienti bez renální insuficience (definované jako GFR 

menší než 90 ml/min/1.73m2), 6) pacienti bez známé hepatální insuficience 

(definované jako elevace ALT nad 60U/L a zároveň AST nad 40U/L). V průběhu 

studie mohli být pacienti převedeni na jinou léčebnou metodu a tím vyřazeni ze 

sledování (prakticky jen anti-VEGF terapie), pokud u nich v průběhu studie došlo ke 

zhoršení o více než 15 písmen ETDRS na podkladě přetrvávání aktivity CNV, a nebo 

zvětšení léze nad 5400µm v největším příčném rozměru. 

Pacienti byli nabíráni postupně v období únor 2008 až říjen 2009. Všichni pacienti 

byli podrobně poučeni o průběhu studie a podepsali informovaný souhlas před 

vstupem do studie. Studie byla schválena lokální etickou komisí a byla provedena 

v souladu se Správnou klinickou praxí a Helsinskou deklarací. Hlavními 

sledovanými parametry byla změna BCVA měřená v log MAR, CMT měřená na 

OCT a počet potřebných opakování PDT během sledovacího období 12 měsíců. 

Vedlejší sledovaný parametr byl počet nežádoucích příhod a SUSAR během 

sledovaného období a porovnání rozdílu plochy atrofie RPE po 12 měsících 

analyzované metodou popsanou Dewi a kol. 39 Výsledky Fag z dvanáctého měsíce 

byly podrobeny analýze, při které byla manuálně ohraničena plocha neprosakující 

hyperfluorescence. Ohraničení a výpočet plochy byl proveden pomocí programu

Image NET i-base verse 3.8.1 (Topcon, Tokio, Japan).

Sledovací doba studie byla 12 měsíců. V průběhu sledovacího období pacienti 

podstoupili 5 vyšetření: při vstupu do studie, v měsíci 3,6,9 a výstupní kontrolu po 

12 měsíčním sledování. Při každé návštěvě byla provedena následující vyšetření: 

nejlépe korigovaná zraková ostrost při standardních světelných podmínkách 



11

s použitím ETDRS tabule, OCT (Stratus Carl Zeiss Meditec, Dubline, CA, USA), 

Fag, standardní oftalmologické vyšetření na štěrbinové lampě včetně biomikroskopie 

fundu, měření nitroočního tlaku Goldmanovým aplanačním tonometrem. PDT 

s verteporfinem (Visudyne, Novartis, Basel Švýcarsko) byla provedena u všech 

pacientů při vstupu do studie. PDT byla ve všech případech provedena standardními 

parametry: 50mJ a trvání 83 sec., velikost stopy přesahující o 100µm největší příčný 

průměr CNV. V průběhu následných kontrol byla PDT prováděna pouze tehdy, 

pokud přetrvávalo prosakování při Fag vyšetření dle protokolu studie TAP. 57 Po 

každé provedené PDT užíval pacient 2x denně 500mg nabumetonu nebo placebo 

(podle rozdělení do skupin) po dobu 10 dnů. Sledování pacientů v rámci studie 

prováděli tři lékaři. V průběhu sledovací doby nedocházelo u pacienta k výměně 

lékaře, který sledování zahájil. Tento lékař provedl veškeré diagnostické a 

terapeutické procedury v průběhu studie.

Randomizace a maskování bylo provedeno na Ústavu farmakologie Lékařské fakulty 

University Palackého. Na konci studie bylo provedeno odmaskování pacientů. 

Výsledky byly statisticky zpracovány Ústavem lékařské biofyziky a biostatistiky 

Lékařské fakulty University Palackého.

5.1 Statistická metoda

Shapiro-Wilkovy testy byly použity pro testování normálního rozložení dat. T-test 

(jednoduchý nebo párový) byl použit, pokud data byla normálně rozložena. Normální 

rozložení nebylo prokázáno u měření centrální makulární tloušťky na OCT. Hodnoty 

centrální makulární tloušťky proto byly analyzovány pomocí ne-parametrických 

testů: Wilcxon signed-rank test a Mann-Whitney U-test. Statistická signifikance byla 

stanovena na hodnotu p < 0.05. Program SPSS verze 15. (SPSS Inc. Chicago, USA) 

byl použit k analýze statistických dat.
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6 Výsledky

Ve skupině pacientů léčených nabumetonem studii dokončilo 27 pacientů (90 %),

3 pacienti studii ukončili předčasně v průběhu sledovacího období. Průměrný věk 

v této skupině byl 75,7 (SD 7,58) let, z toho bylo 14 žen a 13 mužů (u pacientů, kteří 

dokončili studii). Ve skupině s placebem studii dokončilo 28 z 30 pacientů (93 %). 

Průměrný věk v placebo skupině byl 72,5 (SD 8,10). Poměr ženy/muži byl 16/12 

mezi pacienty, kteří ukončili studii. Tabulka-1 prezentuje všechny demografické 

parametry v obou skupinách při vstupu do studie. Mezi oběma skupinami nebyl 

zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl.

Tabulka 1 -  Demografická data pacientů

a

p
<
0
.
0
5

s
t
a
n
o
v
e
n
a

hranicí statistické signifikance
b 2 Test
c t Test
d Mann-Whitney U Test

V tabulce-2 jsou prezentovány počty pacientů, kteří prodělali 1, 2, 3 a více 

opakování. Pro statistické hodnocení rozdílu byl použit Fisherův exaktní test 

Průměr (SD)

Nabumeton  
(n=27)

Placebo  
(n=28)

hodnota 
p a

Počet. 
muži/ženy 13/14 12/16 0.694b

Věk, roky 75.7 (7.6)
72.5 
(8.1) 0.141c

Iniciální 
velikost CNV 2220 (620)

2290 
(540) 0.653c

BCVA 
(logMAR) 0.68 (0.22)

0.62 
(0.23) 0.318c

CMT(μm) 332 (68) 331 (73) 0.920d

Počet 
artefakických 
pac. 9 7 0.496b
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(p=0.033). Byla prokázána statisticky signifikantně nižší potřeba počtu opakování 

PDT ve skupině pacientů léčených nabumetonem.

Tabulka 2 – Počet potřebných opakování PDT

Pro hodnocení centrální tloušťky makuly byla provedena optická koherentní 

tomografie (fast macular scan) u všech pacientů. Za referenční hodnotu byla 

považována tloušťka centrálního 1mm pole.  Průměrná hodnota (medián) CMT ve 

skupině pacientů léčených nabumetonem při vstupu do studie byla 332µm (SD 68 

µm) a klesla na hodnotu 220 (209) µm (SD 46 µm) po 12 měsíčním sledování. Ve 

skupině s placebem průměrná hodnota CMT klesla z 331 (316) µm (SD 72 µm) na 

254 (234) µm (SD 61 µm) během sledovaného období. Došlo ke statisticky 

signifikantní redukci CMT v obou skupinách; skupina nabumeton p<0,0001, placebo 

skupina p=0,0002 (Wilcoxon signed-rank test, 2-tailed). [viz. obr.1] Průměrná 

hodnota BCVA ve skupině pacientů léčených nabumetonem byla při vstupu do 

studie 0,68 log MAR (SD 0,22 log MAR) a vzrostla na hodnotu 0,86 log MAR (SD 

0,41 log MAR) při výstupu po 12 měsících. Tyto hodnoty představují statisticky 

signifikantní zhoršení centrální zrakové ostrosti v této skupině; p=0.008 (párový t-

test, dvouvýběrový). Průměrná hodnota BCVA ve skupině s placebem byla při 

vstupu do studie 0,62 log MAR (SD 0,23 log MAR) a udržela se na hodnotě 0,66 log 

MAR (SD 0,33) při výstupu po 12měsíčním sledování. V této skupině nedošlo 

ke statisticky signifikantní změně BCVA na konci sledovaného období; p=0.43. 

(párový t-test, dvouvýběrový). [viz. obr. 2]

12 12 3 27

44,4% 44,4% 11,1% 100,0%

8 8 12 28

28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

20 20 15 55

36,4% 36,4% 27,3% 100,0%

Počet

% ve skupině

Počet

% ve skupině 

Počet
% ve skupině 

NNabumeton

Placebo

Skupina

Total

1 2 >3 Total

Počet opakování PDT
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Obrázek – 1 Vývoj průměrné centrální tloušťky makuly v průběhu sledovaného 

období 12 měsíců. Hodnota standardní chyby průměru je prezentována u každé 

hodnoty.  

Obrázek – 2 Vývoj průměrné hodnoty nejlépe korigované zrakové ostrosti 

v průběhu sledovaného období 12 měsíců. Hodnota standardní chyby průměru je 

prezentována u každé hodnoty.  
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Na základě zhoršení BCVA po 12měsíčním sledování jsem provedl analýzu velikosti 

atrofie RPE. Velikost window defektu v placebo skupině byla v průměru 3,63 mm2

(SD 1,42 mm2) po 12 měsíčním sledování. Ve skupině pacientů léčených 

nabumetonem byla velikost atrofického window defektu 5,28 mm2 (SD 2,33 mm2). 

Tento rozdíl byl statisticky signifikantní; p=0,003 (t-test for equality of means) 

Pět pacientů nedokončilo celé studijní sledovací období. Tři z nich byli ve skupině 

s nabumetonem a dva v placebo skupině. Pouze jeden pacient ukončil sledování 

z důvodu SUSAR – byl to muž (76 let), který měl nauseu po podání preparátu 

nabumeton. Pacient byl vyřazen 3 dny po randomizaci. Jeden pacient ze skupiny 

léčené placebem ukončil studii po 6 měsících z osobních důvodů a 3 další (dva 

z nabumetonové skupiny a jeden z placebo skupiny) byli převedeni na anti-VEGF 

terapii na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře při splnění definovaných podmínek 

zhoršení o více než 15 písmen ETDRS na podkladě přetrvávání aktivity CNV. 

Data pacientů, kteří nedokončili studii, nebyla použita v konečném hodnocení. 

Vzhledem k malému počtu a rozložení do obou skupin neovlivnila cíle studie. Ve 

sledovaném období žádný pacient neprodělal oční operaci.
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7 Diskuze

Výsledky studie ukázaly potenciál kombinace COX-2 s nabumetonem pro redukci 

počtu potřebných opakování PDT, ale zároveň došlo ke zhoršení centrální zrakové 

ostrosti v porovnání s kombinací PDT a placeba. Ačkoliv současné výsledky studií 

porovnávající účinnost PDT a anti-VEGF preparátu ukazují na vyšší efekt anti–

VEGF terapie 40, stále je zde velká skupina pacientů, kteří neodpovídají na anti-

VEGF terapii. 41 Dle mého názoru tito pacienti mohou mít prospěch z kombinace 

PDT s jinou léčebnou metodou, než je anti-VEGF terapie. 

Podle mých znalostí je toto první studie hodnotící klinický potenciál kombinace PDT 

s perorálně podaným preferenčním inhibitorem nabumeton v léčbě vlhké formy 

VPMD. Krátkodobé výsledky adjuvantní topické terapie diklofenakem byly 

prezentovány ve studii ADD-V.  V této studii bylo zahrnuto 61 pacientů v podobném 

designu, jako má mnou prezentovaná studie. Výsledky byly publikovány v roce 2007 

42 a neukázaly statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinou pacientů léčených 

placebem nebo diklofenakem. Největší slabinou ADD-V studie je krátká sledovací 

doba pouhých 3 měsíců. Dále zůstává, dle mého názoru, otázkou schopnost 

penetrace lokálně podávaného preparátu do makulární oblasti oka.  

Efekt kyseliny acetylsalicylové (neselektivní COX inhibitor) se dle doposud 

publikovaných výsledků jeví negativní. Ranchod a kol. analyzoval retrospektivně 

244 očí pacientů užívajících Aspirin, kteří podstoupili léčbu PDT. Prokázal

statisticky signifikantní zhoršení centrální zrakové ostrosti a vyšší počet potřebných 

opakování PDT u pacientů léčených Aspirinem. 43 Negativní efekt léčby 

neselektivními COX inhibitory se vysvětluje snížením funkce destiček závislém na 

metabolismu COX-1. 44 Rozdílné výsledky naší studie ve smyslu redukce počtu 

potřebných opakování PDT korespondují se studiemi, které ukazují, že nabumeton 

funkce destiček ovlivňuje jen minimálně. 45

Neočekávané zhoršení nejlépe korigované zrakové ostrosti ve skupině pacientů 

léčených nabumetonem na konci sledovaného období může být vysvětleno 

výraznější progresí atrofických změn v této skupině. Analýza potvrdila signifikantní

rozdíl ve velikosti atrofické plochy po 12měsíčním sledování. Dále mé výsledky 

ukázaly mírně výraznější, ale statisticky nevýznamné ztenčení centrální makuly ve 
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skupině léčených nabumetonem. Toto drobné ztenčení může být opět výsledkem 

větší atrofie makulární oblasti. Dewi a kol. 39 připisuje makulární atrofii 

k přirozenému průběhu CNV. Limitem našich výsledků je bohužel absence 

hodnocení plochy atrofie před léčbou. Tento parametr je ovšem nemožné hodnotit 

vzhledem k přítomnosti edému a hemoragií v oblasti CNV. Nepřímo však můžeme 

předpokládat, že vzhledem k stejným vstupním parametrům v obou skupinách byla 

přibližně stejná i plocha atrofie při vstupu do studie. Naše klinické výsledky 

podporují teoretickou hypotézu publikovanou Houssierem a kol.. 46 Autoři prezentují 

vliv snížení exprese COX-2 přes receptor CD36 při progresi makulární atrofie u 

hlodavců v hypoxických podmínkách. Jak víme, je hypoxie přirozeným následkem 

provedení PDT. 

Dalším výrazným mediátorem procesu atrofování makulární oblasti může být 

molekula VEGF. Suprese COX-2 vede ke snížení exprese VEGF. Je jednoznačně 

prokázáno, že VEGF má neuroprotektivní efekt u retinálních buněk v ischemii 47 a s 

tím spojený efekt na centrální zrakové funkce korelující s poklesem hladiny VEGF. 

48 Tyto studie zdůrazňují zásadní roli VEGF při hypoxii nejen pro nastartování cévní 

proliferace, ale zároveň pro přežití nervových buněk.  PDT vede k náhlé hypoxii a 

změně v mikroprostředí makuly. Tyto změny jsou důležité nejen pro zahájení růstu 

cév do hypoxické oblasti, která následně vede k obnově normální hladiny kyslíku, 

ale zároveň pro ochranu extrémně zranitelných nervových buněk. Tato hypotéza jde 

přímo proti filozofii nejrozšířenější kombinované terapie PDT a anti-VEGF. Při 

pozorném studiu doposud publikovaných výsledků studií, které porovnávají anti-

VEGF monoterapii s kombinovanou léčbou, je možno si všimnout mírně horších 

(avšak v drtivé většině statisticky nesignifikantních) výsledků kombinované terapie 

v oblasti BCVA. Dle mého názoru jde o klinický efekt této hypotézy, ale pro 

definitivní potvrzení by byla vhodná metaanalýza doposud publikovaných výsledků.        

Další potenciální molekula ovlivňující úroveň odumírání nervových buněk je 

trombospodin-1 (TSP–1). Již jsem se zmiňoval o jeho efektu na receptor CD36 s 

pozitivním efektem na antiangiogenezi. Zajímavou otázkou zůstává eventuelní 

atrofie neuronu přes receptor CD36 aktivovaný TSP-1. Jak jsem se zmiňoval výše, 

receptor CD 36 má významnou roli v procesu makulární atrofie dle Houssiera a kol.

46 Nedávno byl popsán jiný TSP-1 receptor, CD 47, přítomný na nervových buňkách.

49 Přesná role  TSP-1 v patogenezi CNV a jeho efekt na nervové buňky musí být 
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popsán v dalších studiích. Je vysoce pravděpodobné, že zde existují další doposud 

neobjevené molekulární mechanismy, které by mohly vysvětlit neočekávaný 

výsledek naší studie. 

Jsem si vědom limitů studie. Byl v ní zahrnut relativně nízký počet pacientů a 

sledovací doba byla pouze 1 rok. Studie ovšem odpověděla na otázky, které jsme si 

na jejím počátku položili. Je diskutabilní, zda by preferenční COX-2 inhibitor měl 

stejný efekt (pozitivní či negativní) v porovnání s inhibitorem selektivním. Dalším 

limitujícím faktorem je design podávání COX-2 inhibitoru po dobu 10 dnů po PDT, 

který jsem vytvořil na základě prací z oblasti onkologie. Nelze vyloučit, že optimální 

design pro léčbu je mírně odlišný. Na druhou stranu prospektivní design je výhodou 

studie. Porovnání s výsledky jiných studií je problematické vzhledem k jednoznačné 

preselekční bias po rozšíření dostupnosti anti-VEGF terapie a omezení indikace 

PDT. Výsledky odkrývají potenciální klinické limity budoucího použití nabumetonu 

v kombinaci s PDT. Na druhou stranu naše studie  náhodně potvrdila teoretickou 

práci odkrývající důležitou roli COX-2 v patogenezi suché VPMD. 

Dále jsou zde další limity vyplývající z rychlého rozvoje v oblasti oftalmologie a 

náhodného objevu progrese atrofie. Vzhledem k neočekávanosti tak výrazného 

rozdílu nebyl design studie koncipován se zaměřením na tento problém. V dalších 

obdobných studiích bych doporučoval použít metodu autofluorescence k přesnější 

verifikaci plochy atrofie. Dále bylo limitem použití time-domene OCT přístroje, 

které ovšem v počátku studie bylo pro nás jediné dostupné. Technologické limity 

neumožňují přesné hodnocení tloušťky (atrofie) neuroepiteliální vrstvy sítnice tak,

jak je možno u současných spektrálních OCT přístrojů. Největší problém představuje 

zatlačení metody PDT na “druhou kolej“, v současnosti PDT již představuje 

léčebnou metodu druhé volby. Etický aspekt v současnosti znemožňuje zopakování 

naší studie u široké skupiny pacientů. Další výzkum klinického použití kombinované 

terapie COX-2 inhibitoru a PDT bude limitován pouze na skupinu pacientů 

neodpovídajících na léčbu anti-VEGF (anti-VEGF non-responderů). 

Potvrzení významu COX-2 v patogenezi suché formy VPMD u lidí v klinickém 

sledování otevírá novou zajímavou klinickou oblast. Metabolická osa COX-2 – PG 

by se mohla v budoucnu stát terapeutickým cílem v léčbě doposud téměř 

terapeuticky neovlivnitelné makulární atrofie. Účinek této terapie bude muset projít 
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ještě dalšími laboratorními studiemi k odkrytí mnoha doposud nepoznaných 

mechanismů patogeneze CNV.

8 Závěr

Práce potvrdila určitý antiangiogenní efekt preferenčního COX-2 inhibitoru 

nabumeton podaného perorálně po provedené PDT. Antiangiogenní efekt 

nabumetonu byl potvrzen signifikantním snížením počtu potřebných opakování PDT 

po ročním sledování u pacientů léčených účinnou látkou. V obou skupinách došlo 

k poklesu centrální makulární tloušťky. Po ročním sledování došlo ovšem 

k signifikantnímu poklesu nejlépe korigované zrakové ostrosti ve skupině léčených 

nabumetonem na podkladě zvětšení makulární atrofie. Výsledky ukazují potenciální 

klinické limity kombinace PDT s nabumetonem a tato léčba nemůže být v mnou 

popsaném schématu doporučena. Na druhou stranu práce přispívá k potvrzení 

molekulárních mechanismů zapojených do procesu makulární atrofie v klinické 

praxi. Tyto poznatky by mohly být v budoucnu eventuálně terapeuticky využity

v biologické léčbě geografické atrofie a jiných degenerativních chorob sítnice.  
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Výsledky PPV pro epimakulární membránu operovaných na Oční klinice FN Olomouc

- M. Šín, O. Chrapek, E. Fric, J. Řehák  

6) 10.Vejdovského den – Olomouc 3/2009

Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD – 6 měsíční výsledky - M. Šín, O. Chrapek,

E. Fric, J. Řehák  

7) Bilaterální česko-slovenské symposium 2009 – Olomouc 6/2009
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Šimičák, J. Řehák

2) Seminář společnosti Novartis – Olomouc 3/2010
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3) 11.Vejdovského den – Olomouc 3/2010

Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy-2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní 

věkem podmíněné makulární degenerace- roční výsledky prospektivní studie - M. Šín,

O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. Řehák

4) 11.Vejdovského den – Olomouc 3/2010

Optimální dávkovací schéma anti-VEGF preparátu – teoretická doporučení versus 

reálné podmínky klinické praxe - M. Šín, O. Chrapek, Z. Prachařová ,J. Šimičák, J. 

Řehák

5) Krajský seminář – Olomouc 12/2010

Zpráva z kongresu – 10. EVRS kongres, Sevilla, Španělsko - M. Šín

2011 

1) Krajský seminář – Olomouc 2/2011

Kombinace inhibitoru cyklooxygenázy-2 a fotodynamické terapie v léčbě exsudativní 

věkem podmíněné makulární degenerace - M. Šín

2) 12.Vejdovského den – Olomouc 3/2011

Intravitreální aplikace triamcinolonu u okluze sítnicové - M. Šín, B.Bábková, J. Řehák

3) Okresní seminář – Přerov 11/2011

Současné trendy léčby diabetického makulárního edému - M. Šín
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2012

1) 13.Vejdovského den – Olomouc 3/2012

Porovnání účinků anti-VEGF preparátů na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy 

věkem podmíněné makulární degenerace - Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., 

Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J

Ocenění:

Cena za nejlepší přednášku s vitreoretinální problematikou autora do 35 let za rok 

2008, 2009, 2010.

Celkem k 10.4.2012: 1x kapitola v monografii, 6x článek v odborném časopise (1x 

s IF), 24x přednáška (jako první autor), 1x moderátor odborné diskuze, 3x ocenění za 

nejlepší přednášku z VR problematikou autora do 35 let
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