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I. ÚVOD

ÚVOD
1. Lékové problémy
V současné době tvoří léky neodmyslitelnou součást prevence a léčby různých
nemocí. S rozvojem vědy, prohlubováním znalostí a zkvalitňováním technologií roste
počet dostupných léků a jejich uživatelů. Kromě obrovského užitku tak s sebou
farmakoterapie přináší i jistá rizika, tzv. lékové problémy, které mohou vést k významné
morbiditě, mortalitě a ke zvyšování nákladů na zdravotní péči, což má negativní dopad jak
na pacienta, tak na celou společnost [1 - 4]. Identifikace a minimalizace lékových
problémů společně s optimalizací účinku farmakoterapie je jedním z hlavních cílů klinické
farmacie, kde předpokladem pro odhalení a řešení lékových problémů jsou nejen znalosti
z různých oblastí farmakoterapie, ale i fungující mezioborová spolupráce.
Za lékový problém, tzv. „drug-related problem“ (DRP), můžeme jednoduše označit
jakýkoli problém spojený s užíváním léku. Tématem lékových problémů se doposud
zabývalo mnoho výzkumných skupin a rovněž bylo vytvořeno několik různých definic
a klasifikací DRP [5]. Mezi nejvýznamnější přístupy patří Klasifikace lékových problémů
podle Evropské sítě farmaceutické péče, tzv. „Pharmaceutical Care Network Europe“
(PCNE). Tato organizace vznikla v roce 1994 a od roku 1999 se podílí na tvorbě definice
a klasifikace DRP [6, 7].
PCNE definovala lékový problém jako událost či okolnost provázející
farmakoterapii, která skutečně nebo potenciálně brání v dosažení zamýšlených zdravotních
výsledků. Začátkem roku 2010 byla uveřejněna poslední, tzv. šestá verze PCNE klasifikace
DRP [8]. Podle ní jsou DRP shrnuty do čtyř základních oblastí - účinnost léku, nežádoucí
účinek, náklady na léčbu a ostatní DRP. Klasifikace rovněž uvádí možné příčiny DRP,
které shrnuje do 8 skupin - výběr léku, léková forma, volba dávky, délka léčby, proces
užívání léku, logistika, pacient a ostatní.
Předkládaná dizertační práce je zaměřena na řešení problematiky dvou lékových
problémů provázejících terapii revmatických pacientů, a to lékové compliance pacienta
a lékových interakcí. Význam zmiňovaných DRP zasahuje do více oblastí PCNE
klasifikace. Léková compliance, resp. non-compliance může velmi významně ovlivňovat
účinnost léčby (neužívání/zapomínání léku - neúčinnost/snížená účinnost), avšak stejně tak
může být spojena se vznikem nežádoucích reakcí při nadužívání léku. Výsledkem pak
7

bývá poškození zdraví pacienta a zvyšování zdravotních nákladů (léčení následků, náklady
na nevyužité léky, apod.) [9]. Při výskytu DRP v podobě lékové interakce lze jako
výsledek vzájemného působení dvou léků očekávat změny v účinnosti jednoho či obou
interagujících léků. To může vést v případě zvýšené účinnosti až k dosažení toxických
hladin a projevům toxicity, v případě snížené účinnosti naopak k nedosažení žádoucího
efektu a k rozvoji či zhoršení nemoci. Stejně jako v případě non-compliance i lékové
interakce mají potenciál ke zhoršení zdravotního stavu pacienta a ke zvýšení ekonomické
náročnosti léčby [10].
V oblasti revmatologie, kde pacienti většinou užívají velké množství léků typických
svými nepříjemnými nežádoucími účinky i poněkud netradičními dávkovacími schématy,
lze očekávat vhodné prostředí pro vznik DRP v podobě non-compliance i lékových
interakcí.

2. Revmatické nemoci
Revmatické nemoci představují velkou skupinu chronických onemocnění
(zánětlivých, metabolických, infekčních a dalších) čítající více jak 100 různých chorob
a symptomů [11]. Jejich celková prevalence se odhaduje na 10 až 24 % populace [12 - 14].
Dizertační práce je věnována vybraným systémovým onemocněním pojiva, a to systémové
sklerodermii a revmatoidní artritidě.
Systémová onemocnění pojiva (SOP) tvoří celou skupinu revmatických nemocí. Je
pro ně typický zánětlivý a progresivní charakter, snížená práceschopnost až invalidita
pacientů a zhoršená funkční schopnost [15, 16]. Tyto nemoci bývají častou příčinou bolesti
[17] a zhoršené kvality života [18 - 21]. Jejich charakter je proměnlivý, obvykle se
v průběhu nemoci střídají klidová stádia (remise) s novým vzplanutím nemoci (relapsem).
I přes společné znaky je každá z těchto nemocí samostatnou specifickou klinickou
jednotkou lišící se od ostatních svým klinickým obrazem, prognózou i léčebnými postupy.
Kauzální léčba není pro mnoho nemocí zatím dostupná a v terapii stále dominuje
především léčba symptomatická. Krátkodobým cílem léčby je především snížení aktivity
nemoci, úleva od bolesti, ztuhlosti a únavnosti a také navození remise. K dlouhodobým
cílům léčby pak patří udržení remise, zlepšení kvality života a v některých případech
i zpomalení rentgenové progrese [22 - 24].
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Z charakteru SOP vyplývá nutnost dlouhodobé a účinné, někdy až velmi agresivní
léčby, kterou mohou provázet mnohá rizika. SOP většinou postihují více orgánových
systémů, a proto je často nutné léčit pacienty vyšším počtem léků. Jejich podávání bývá
spojeno s častými, obvykle i závažnými a obtěžujícími nežádoucími účinky a vzhledem
ke složitějším dávkovacím schématům a aplikaci mohou mít pacienti problémy
s compliance. Proto je velmi důležitá úzká spolupráce mezi pacientem a zdravotnickým
personálem zaměřená mimo jiné na minimalizaci rizik plynoucích z charakteru léčby,
včetně řešení lékových interakcí a lékové compliance pacienta, kterým je věnována
praktická část této dizertační práce.

2.1. Léčebné možnosti
V léčbě SOP se kromě nefarmakologické léčby nejčastěji uplatňují tři základní
skupiny

léčiv

-

nesteroidní

antirevmatika

(NSA),

glukokortikoidy

a

léky

s imunosupresivním či imunomodulačním účinkem, které můžeme u některých nemocí
nazývat léky chorobu modifikující (DMARDs; Disease Modifying Antirheumatic Drugs).
Díky různému charakteru SOP se může účinnost používaných látek v závislosti na léčeném
onemocnění výrazně lišit, a proto někdy v terapii nacházejí uplatnění i látky z jiných
skupin. Následující část práce je věnována současným léčebným možnostem dvou
revmatických nemocí, systémové sklerodermii a revmatoidní artritidě.
2.1.1. Farmakoterapie systémové sklerodermie
Léčba systémové sklerodermie se opírá o doporučení vydaná v roce 2009
Evropskou ligou proti revmatismu (EULAR; European League Against Rheumatism),
jejichž základem byly výsledky výzkumů skupiny EUSTAR (EULAR Scleroderma Trials
and Research Group) [25]. Přehled současných léčebných možností systémové
sklerodermie a jejích základních charakteristik shrnuje přehledový článek publikovaný
v českém časopise Remedia (ISSN: 0862-8947).
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Souhrn
Hromádková L, Soukup T. Současné možnosti farmakoterapie systémové sklerodermie. Remedia 2011; 21: 250–252.
Systémová sklerodermie je chronické revmatické autoimunitní onemocnění s velmi heterogenní klinickou manifestací. I přes svůj vzácný
výskyt toto onemocnění výrazně snižuje kvalitu života a funkční schopnost pacientů. V roce 2009 byla vytvořena Evropskou ligou proti revmatismu doporučení pro léčbu systémové sklerodermie, která shrnují výsledky provedených studií a názory expertů. I přes veškeré snahy
ve výzkumu neexistuje doposud kauzální léčba, která by tuto nemoc účinně vyléčila, či alespoň zastavila její progresi. V současné době máme
k dispozici symptomatickou léčbu zasahující vaskulární komplikace, jako je plicní arteriální hypertenze, digitální ulcerace a Raynaudův fenomén, dále imunosupresiva používaná k léčbě plicní fibrózy a kožního postižení a další látky, jako jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího
enzymu, inhibitory protonové pumpy či antibiotika. Velkou nadějí do budoucna by mohla být cílená biologická léčba, jejíž první malé úspěchy již byly zaznamenány.
Klíčová slova: systémová sklerodermie – analoga prostacyklinů – antagonisté endotelinových receptorů – inhibitory fosfodiesterázy – imunosupresiva – biologická léčba.

Summary
Hromadkova L, Soukup T. Current pharmacotherapeutic options for systemic sclerosis. Remedia 2011; 21: 250–252.
Systemic sclerosis is a chronic rheumatic autoimmune disease with highly heterogeneous clinical manifestations. Although rare, this disease greatly reduces the quality of life and functional ability of patients. In 2009, the European League Against Rheumatism (EULAR) published guidelines for the treatment of systemic sclerosis based on research evidence, current opinion and clinical experience. Despite all efforts
deployed by researchers, no causal treatment option has been available to cure this disease or at least to prevent its progression. The current weapons in the therapeutic armoury are symptomatic treatment targeting vascular complications such as pulmonary arterial hypertension, digital ulceration and Raynaud's phenomenon, immunosuppressants used in the treatment of pulmonary fibrosis and skin involvement,
and other drugs such as angiotensin-converting enzyme inhibitors, proton pump inhibitors or antibiotics. The first good outcomes have
been reported for targeted biological therapy that has the potential for clinical benefit in the disease.
Key words: systemic sclerosis – prostacyclin analogues – endothelin receptor antagonists – phosphodiesterase inhibitors – immunosuppressants – biological therapy.

Systémová sklerodermie (SSc) je chronické revmatické onemocnûní pojivové
tkánû s multisystémov˘mi projevy. Sv˘m
v˘skytem se ﬁadí mezi vzácné nemoci
s prevalencí pohybující se dle rÛzn˘ch
autorÛ a v závislosti na lokalitû mezi 3–25
pﬁípady na 100 000 obyvatel a incidencí
3–19 nov˘ch pﬁípadÛ na 1 milion obyvatel
za rok [1].
Typické rysy nemoci odráÏejí charakteristickou patofyziologickou triádu autoimunitního zánûtu, vaskulárního postiÏení
a orgánové fibrózy. Spektrum klinick˘ch
manifestací je velmi heterogenní, stejnû tak
jako prognóza jednotliv˘ch nemocn˘ch.
âasn˘m projevem b˘vá RaynaudÛv fenomén, kter˘ se vyskytuje aÏ u 96 % pacientÛ. Kromû této vazoneurózy b˘vají cévy
postiÏeny i strukturálním zúÏením, které se
u nûkter˘ch pacientÛ mÛÏe vyvinout aÏ
v tûÏkou ischemii s vysoce bolestiv˘mi digitálními ulceracemi a nekrózami. Nejãastûj‰í
pﬁíãinou smrti b˘vá plicní postiÏení, které
má za následek více neÏ 50 % úmrtí spojen˘ch se SSc. MÛÏe se vyskytovat jako
intersticiální plicní nemoc (fibrotizující alveolitida), plicní arteriální hypertenze (PAH) ãi
jako kombinace obou. Mezi dal‰í projevy
patﬁí srdeãní postiÏení vzniklé jako následek
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PAH, ale i v dÛsledku samotného fibrotizujícího procesu, dále sklerodermická renální krize, celkové obtíÏe (artralgie, únavnost)
a ãasté a obtûÏující postiÏení horní, stﬁední
i dolní ãásti gastrointestinálního traktu, coÏ
se projevuje napﬁ. dysfagií, nedostateãností
dolního svûraãe (pyróza, gastroezofageální
reflux), malabsorpcí (mÛÏe b˘t pﬁíãinou
zhor‰eného vstﬁebávání léãiv) a stﬁídav˘mi
stolicemi. Nejtypiãtûj‰ím symptomem, od
nûhoÏ je odvozeno pojmenování nemoci,
jsou koÏní projevy (tuhá neposunlivá kÛÏe,
edém prstÛ, sklerodaktylie, radiální r˘hy
kolem úst), které se rovnûÏ v˘raznû podílejí na sníÏení kvality Ïivota [1–3].
Z v˘‰e uvedeného je patrné, Ïe i pﬁes
vzácn˘ v˘skyt je SSc velmi váÏn˘m a invalidizujícím onemocnûním, které v˘raznû
sniÏuje kvalitu a zkracuje délku Ïivota pacientÛ. Doposud v‰ak není k dispozici kauzální terapeutick˘ pﬁístup, kter˘ by tuto
nemoc vyléãil, ãi alespoÀ úãinnû zabránil
její dal‰í progresi. K dispozici máme symptomatickou léãbu, jejíÏ zásady v roce 2009
shrnula Evropská liga proti revmatismu
(EULAR, European League Against Rheumatism) ve sv˘ch doporuãeních [4], jejichÏ
základem byly v˘sledky v˘zkumÛ skupiny
EUSTAR (EULAR Scleroderma Trials and
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Research Group). I pﬁes intenzivní v˘zkum
v této oblasti existuje stále mnoho nejasností, a proto tato doporuãení obsahují
kromû zji‰tûní medicíny zaloÏené na dÛkazech (Evidence-based medicine) rovnûÏ
názory expertÛ.
V souãasné dobû máme k dispozici
nûkolik moÏností symptomatické léãby.
V˘znamnou souãástí léãby vût‰iny pﬁíbuzn˘ch autoimunitních nemocí jsou glukokortikoidy, jejichÏ pouÏití je u pacientÛ trpících
SSc stále kontroverzní otázkou. I pﬁesto,
Ïe u nich nebyly doposud provedeny studie, které by potvrzovaly jejich pozitivní vliv
na zlep‰ení orgánového postiÏení u SSc,
jsou stále ãasto pﬁedepisovan˘mi léky
u tûchto pacientÛ [5]. Experti se domnívají, Ïe nízké dávky by mohly b˘t prospû‰né
v ãasném edematózním stadiu koÏního
postiÏení a v ovlivnûní artritidy. Bylo v‰ak
zji‰tûno, Ïe vy‰‰í dávky (> 15 mg prednisonu ãi ekvivalentu) zejména v poãátku
nemoci jsou spojeny s vy‰‰ím rizikem vzniku sklerodermické renální krize [4, 6].
StûÏejní oblastí symptomatické léãby
SSc je ovlivnûní vaskulárních komplikací, pﬁedev‰ím PAH, digitálních ulcerací
a Raynaudova fenoménu. Hlavní v˘znam
zde mají analoga prostacyklinÛ, antago-

21 • 3 • 2011

terapie SSc, protoÏe je jejich pÛsobení
neselektivní a pro jejich celkové pozitivní
pÛsobení ãi chorobu modifikující efekt chybûjí doklady. Jejich pouÏívání b˘vá ãasto
nesprávnû ovlivnûno strategiemi u podobn˘ch, av‰ak etiopatogeneticky zcela odli‰n˘ch nemocí a prospektivní kontrolované
studie provedené u pacientÛ se SSc u vût‰iny imunosupresiv chybûjí. Dle doporuãení EULAR [4] lze nûkterá imunosupresiva
pouÏít k orgánovû specifické léãbû. Vhodnou indikací je intersticiální plicní fibróza
(IPF), kde byl úãinek potvrzen u cyklofosfamidu (CFX) podávaného jak perorálnû (1–2
mg/kg dennû), tak v intravenózních pulzech (6 pulzÛ v dávce 600 mg/m2/mûsíc)
[4]. Bylo zji‰tûno, Ïe pulzní léãba je provázena niÏ‰ím rizikem neÏádoucích úãinkÛ,
a proto je tento zpÛsob podání preferován
[9]. Dávka a trvání léãby by mûly b˘t stanovovány pﬁísnû individuálnû v závislosti
na klinick˘ch podmínkách a odpovûdi pacienta. Léãba mÛÏe b˘t provázena ﬁadou
závaÏn˘ch neÏádoucích úãinkÛ, jako je
napﬁ. útlum kostní dﬁenû, hemoragická
cystitida ãi poruchy gonadálních funkcí,
a proto je nutné peãlivû zváÏit potenciální
pﬁínos ve vztahu k moÏn˘m rizikÛm léãby
[4]. RÛzné jsou v˘sledky prací studujících
moÏnost ovlivnûní IPF pomocí azathioprinu po indukãní léãbû cyklofosfamidem, kdy
nûkteré studie jej povaÏují za první volbu,
jiné zjistily pouze miziv˘ úãinek [8]. MoÏnou alternativou do budoucna se zdá b˘t
mykofenolát mofetil, kter˘ by mohl nahradit toxiãtûj‰í cyklofosfamid i spornû úãinn˘ azathioprin [8].
IPF v‰ak není jedinou oblastí, kde se
mohou nespecifická imunosupresiva uplatnit. EULAR [4] doporuãuje pouÏívání methotrexátu u koÏního postiÏení pﬁi SSc, kdy
byla úãinnost tohoto léãiva podávaného
v typickém dávkování (10–15 mg 1krát
t˘dnû) prokázána v ãasné fázi difuzní formy SSc. Je v‰ak nutno mít na pamûti, Ïe
s podáváním methotrexátu je spojeno riziko pulmonální toxicity, které se mÛÏe projevit i jako plicní intersticiální fibróza.
U nûkter˘ch dal‰ích imunosupresiv (cyklofosfamid, azathioprin, cyklosporin) byl
pozitivní vliv na koÏní pﬁíznaky rovnûÏ pozorován, av‰ak tato imunosupresiva nebyla
tak rozsáhle zkoumána jako methotrexát.
Kromû nespecifick˘ch imunosupresiv
je velmi v˘hodnou a vysoce efektivní terapií u mnoha autoimunitních nemocí specifická biologická léãba. Jedná se o pÛsobky, které zasahují konkrétní cílová místa
v imunitním systému. Tato relativnû nová
léãiva jsou pouÏívána pro stále se zvy‰ující poãet onemocnûní vãetnû systémov˘ch
onemocnûní pojiva a jsou velkou nadûjí pro
mnoho pacientÛ a rovnûÏ nadûjnou léãbou pro pacienty trpící SSc. âasto pouÏívan˘mi biologick˘mi léky u revmatick˘ch
nemocí (napﬁ. revmatoidní artritidy, anky-

lozující spondylitidy) jsou inhibitory tumor
nekrotizujícího faktoru α (TNF-α), jejichÏ
prospûch v léãbû pacientÛ trpících SSc
v‰ak dosud nebyl prokázán [8, 10].
Nadûjné se zdají b˘t zásahy do B-bunûãné ﬁady, která je pravdûpodobnû zahrnuta do procesu fibrózy a produkce protilátek [11]. První moÏnou cestou zásahu
jsou protilátky proti transmembránovému antigenu CD 20, kter˘ se nachází na
B-buÀkách. Jednou z takov˘ch protilátek
je rituximab, kter˘ sv˘m navázáním na antigen CD 20 zv˘‰í apoptózu B-bunûk, a tím
sniÏuje tvorbu interleukinu 6 (IL-6) tûmito
buÀkami. IL-6 hraje dÛleÏitou roli ve fibrogenezi, a proto sníÏení jeho produkce mÛÏe
b˘t jedním z moÏn˘ch vysvûtlení úãinku rituximabu. Zdá se, Ïe rituximab má oproti jin˘m
terapeutick˘m postupÛm v˘hodn˘ bezpeãnostní profil a do budoucna by mohl pﬁedstavovat cennou strategii v léãbû plicní fibrózy. V˘zkumem v této oblasti se v‰ak zatím
zab˘valo jen nûkolik málo studií s mal˘m
poãtem pacientÛ. K vyslovení jednoznaãn˘ch závûrÛ stále chybûjí validní dÛkazy
[8, 11, 12]. Druh˘m terãem v cílené terapii by
mohl b˘t faktor aktivující B-buÀky (BAFF),
esenciální rÛstov˘ faktor pro B-buÀky. Jedná se o cytokin ze superrodiny TNF, jehoÏ
zv˘‰ené hladiny byly nalezeny u pacientÛ
se SSc [13]. V experimentálních pokusech
docházelo po podávání antagonistÛ BAFF
ke zv˘‰ení tvorby antifibrogenních cytokinÛ (IFN-γ) a k inhibici rozvoje koÏní fibrózy (inhibice TGF-β, IL-6, IL-10), naopak
stimulace BAFF vedla k signifikantnímu
zv˘‰ení produkce IL-6 [14, 15]. Otázka biologické léãby cílené na B-buÀky zÛstává
tedy u pacientÛ se SSc stále otevﬁená.
Zatím nejslibnûj‰í v˘voj je zaznamenán
v oblasti selektivní inhibice fibrózy. Bylo
nalezeno mnoho cílov˘ch míst v cestû fibrogeneze, jako je napﬁ. tyrozinkináza, rÛstov˘ faktor pojiva (CTGF), destiãkov˘ rÛstov˘
faktor (PDGF), transformující rÛstov˘ faktor β
(TGF-β) a dal‰í. Nejnadûjnûj‰í jsou v souãasné dobû v˘sledky s imatinibem, jenÏ
specificky inhibuje vazebné místo pro adenosintrifosfát (ATP) tyrozinkinázy c-ABL,
která je signální molekulou TGF-β a PDGF
[8, 11]. Kombinovaná inhibice TGF-β
a PDGF má za následek sníÏení produkce
proteinÛ v extracelulární matrix. Po ukonãení druhé fáze otevﬁené klinické studie
s imatinibem je patrné, Ïe po jednoleté léãbû do‰lo ke zv˘‰ení usilovné vitální kapacity (FVC), stabilizaci difuzní kapacity plic
(DLCO), zlep‰ení koÏních zmûn a zv˘‰ení
kvality Ïivota [16]. Na zvíﬁecích modelech
a v nûkolika kazuistikách bylo zaznamenáno zlep‰ení PAH, koÏní fibrózy a moÏné preventivní pÛsobení v rozvoji fibrózy [8, 11].
I pﬁes mnoÏství jiÏ znám˘ch a úãinn˘ch
terapeutick˘ch postupÛ není stále pro pacienty trpící SSc dostupná kauzální léãba,
která by zabránila progresi nemoci, ãi ji
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nisté endotelinov˘ch receptorÛ, inhibitory
fosfodiesterázy (PDE) a blokátory kalciov˘ch kanálÛ, u nichÏ jsou k dispozici validní klinické studie prokazující jejich efekt.
Jako léky první volby pro terapii Raynaudova fenoménu jsou doporuãovány blokátory kalciov˘ch kanálÛ dihydropyridinového
typu vzhledem k jejich jednoduché perorální aplikaci a pﬁízniv˘m ekonomick˘m
nákladÛm. Pro tûÏ‰í formy jsou vhodné
intravenózní prostanoidy (iloprost), které
prokázaly jen o nûco málo lep‰í úãinek neÏ
blokátory kalciov˘ch kanálÛ. Intravenózní
prostanoidy jsou rovnûÏ doporuãenou terapií v léãbû digitálních ulcerací. Cesta zprostﬁedkovaná prostacyklinem hraje klíãovou
roli i v rozvoji PAH, a proto jsou jeho analoga, pﬁedev‰ím intravenózní epoprostenol,
pouÏívána kontinuálnû v léãbû tûÏké PAH,
kde zlep‰ují funkãní zdatnost, tﬁídu funkãního postiÏení a hemodynamické parametry
[4, 7]. V terapii PAH se dále uplatÀují silná
vazodilatancia – antagonisté endotelinov˘ch (ET) receptorÛ – bosentan (antagonista receptorÛ ET1A,B ) a sitaxentan (antagonista receptorÛ ET1A ). Pﬁi podávání
bosentanu u pacientÛ s difuzní formou SSc
bylo navíc prokázáno jeho preventivní pÛsobení u mnohoãetn˘ch digitálních ulcerací. Podobnû jako analoga prostacyklinu
i antagonisté ET receptorÛ zlep‰ují funkãní
zdatnost pacienta, tﬁídu funkãního postiÏení a nûkteré hemodynamické parametry,
av‰ak oproti prostanoidÛm je lze podávat
perorálnû, mají ménû neÏádoucích úãinkÛ
a nevyÏadují náklady spojené s hospitalizací pﬁi intravenózním podání. Na základû
v˘sledkÛ studií EULAR se pro léãbu PAH
dále doporuãuje inhibitor PDE-5 sildenafil, kter˘ prokázal podobn˘ úãinek jako
v˘‰e zmínûné terapeutické skupiny. Oproti bosentanu bylo se sildenafilem provedeno pouze nûkolik málo studií, a tak by jeho
podání mohlo b˘t zvaÏováno u pacientÛ,
u kter˘ch bosentan nedosáhl poÏadovaného úãinku ãi není tolerován. V˘sledky
studií zab˘vajících se pﬁíbuzn˘m tadalafilem zatím pﬁiná‰ejí nejednotné závûry [8].
V léãbû SSc se uplatÀují i nûkteré dal‰í
látky, jejichÏ pouÏití v rámci SSc není podloÏeno randomizovan˘mi klinick˘mi studiemi. I pﬁesto v‰ak experti vûﬁí v jejich pﬁínos
pro pacienty trpící SSc, a proto jsou následující látky v terapii SSc rovnûÏ doporuãeny. Jedná se o pouÏití inhibitorÛ angiotenzin
konvertujícího enzymu (ACEI) v léãbû sklerodermické renální krize, pouÏití inhibitorÛ
protonové pumpy pro prevenci a léãbu
gastroezofageální refluxní choroby, pouÏití
prokinetik pro poruchy motility a uplatnûní
antibiotik pﬁi malabsorpci zpÛsobené bakteriálním pﬁerÛstáním [4].
Vzhledem k patogenezi SSc lze oãekávat, Ïe pﬁízniv˘ vliv budou mít látky zasahující imunitní systém. Imunosupresiva by
ale nemûla b˘t pouÏívána jako základní
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dokonce vyléãila. Hlavní pﬁekáÏky pﬁedstavuje vlastní vzácn˘ charakter nemoci,
neúplná znalost etiopatogeneze, mal˘
poãet pacientÛ zaﬁaditeln˘ch do randomizovan˘ch kontrolovan˘ch studií a indivi-

duální rÛznorodost klinick˘ch projevÛ. Lze
jiÏ v‰ak spatﬁit nûkteré nadûjné kroky ve
v˘zkumu, jako jsou napﬁ. zásahy do procesu fibrotizace, zásahy na úrovni B-lymfocytÛ ãi pokusy s transplantací kmeno-

v˘ch bunûk. Úãinek tûchto slibn˘ch a stále se vyvíjejících moÏností je v‰ak nutné
hloubûji probádat a ovûﬁit pomocí validních studií.
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2.1.2. Farmakoterapie revmatoidní artritidy
Revmatoidní artritida postihuje zhruba 0,5 - 1 % populace [26]. Je charakterizována
erozivním zánětem a destrukcí kloubů, který může být dále doprovázen mimokloubním
postižením manifestovaným nejčastěji kožními, očními, plicními a jinými projevy [27].
Základem úspěchu léčby revmatoidní artritidy je její včasná diagnostika a zahájení
terapie [28]. Diagnostika revmatoidní artritidy vychází z nově vytvořených klasifikačních
kritérií z roku 2010, dle kterých se posuzuje typ a počet postižených kloubů, přítomnost
specifických protilátek (revmatoidní faktor, ACPA), přítomnost reaktantů akutní fáze
(CRP, sedimentace erytrocytů) a trvání symptomů [29]. Strategie léčby by měla být vedena
stejně jako u ostatních revmatických nemocí odborným lékařem - revmatologem [28].
Cílem terapie je navození remise, zpomalení až zastavení progrese a zlepšení kvality života
[22]. V současné době se v léčbě revmatoidní artritidy uplatňují tři hlavní skupiny léčiv NSA, glukokortikoidy a DMARDs [28].
2.1.2.1. Nesteroidní antirevmatika
Účinek nesteroidních antirevmatik (NSA) byl objeven již v dávných dobách,
kdy byly využívány analgetické a antipyretické účinky extraktů vrbové kůry. Hlavní
mechanismus účinku NSA spočívá v inhibici cyklooxygenázy, klíčového enzymu
v syntéze

prostaglandinů.

V léčbě

revmatoidní

artritidy

se

využívá

především

analgetického a antiflogistického působení NSA za účelem snížení bolestivosti, zlepšení
funkční schopnosti a kvality života, přičemž NSA neovlivňují aktivitu ani progresi nemoci.
Výhodou NSA je rychlý nástup účinku a dobrý analgetický efekt. Při terapii NSA je však
nutno počítat s řadou potenciálních rizik, mezi která patří především nežádoucí účinky
v oblasti gastrointestinálního traktu (např. ulcerace, krvácení). Riziko gastrotoxicity je u
pacientů s revmatoidní artritidou dále zvýšeno častějším užíváním NSA, podáváním
vyšších dávek či častou kombinací s glukokortikoidy.
Z dalších nežádoucích účinků se může vyskytnout renální či hepatální toxicita,
nežádoucí projevy v oblasti centrálního nervového systému a další. Snahou je proto
nastavení vhodné základní terapie vedoucí k co nejnižší spotřebě NSA pacientem [30].
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2.1.2.2. Glukokortikoidy
Glukokortikoidy si již dlouhá léta udržují své významné postavení v terapii
revmatoidní artritidy a stále se řadí k neúčinnějším protizánětlivým lékům [31]. V terapii
revmatoidní artritidy se využívá především jejich imunosupresivních a protizánětlivých
účinků, avšak byl prokázán i jejich chorobu modifikující efekt a pozitivní vliv na kloubní
destrukci [32, 33].
Glukokortikoidy se uplatňují především v kombinacích s dalšími skupinami látek.
Používají se např. jako úvodní terapie k přemostění doby do nástupu účinku DMARDs,
dále ke zvládnutí relapsu onemocnění nebo při mimokloubních projevech apod. [28, 30,
34] Přestože se jedná o velmi účinné látky, jejich podání by mělo být vzhledem
k možnému rozvoji nežádoucích účinků omezeno na co možná nejkratší období a měly by
být vždy prvním lékem, který je z kombinace po dosažení uspokojivého klinického stavu
vysazen [28]. Dávkování by se mělo odvíjet od aktivity nemoci a individuální odpovědi
pacienta s přihlédnutím k riziku vzniku nežádoucích účinků a s respektováním
cirkadiánního rytmu přirozené sekrece glukokortikoidů [35]. V současnosti jsou používané
různé lékové formy (např. perorální, intraartikulární, intravenózní) a různá dávkovací
schémata od podání nízkých dávek (< 10 mg prednisonu či ekvivalentu), přes střední (10 100 mg prednisonu) až po pulzní podání vysokých dávek (125 - 1000 mg) [30]. Ukončení
terapie by mělo být pozvolné, aby se předešlo relapsu nemoci, a rychlost vysazování by se
měla odvíjet především od klinického stavu pacienta [34].
Velkou pozornost je třeba věnovat prevenci a managementu nežádoucích účinků,
které mohou léčbu provázet a které bývají příčinou obav a odmítání této léčby pacientem
[36]. Riziko nežádoucích účinků je vhodné zhodnotit ještě před zahájením terapie
glukokortikoidy a pak pravidelně v průběhu léčby [35]. Nežádoucí účinky se vyskytují
především při dlouhodobé terapii a patří k nim např. osteoporóza, hyperglykémie,
hypertenze, retence tekutin, náchylnost k infekcím, redistribuce tuku, katarakta a další.
Nežádoucí účinky jsou většinou závislé na celkové denní dávce, přičemž dávky ≤ 7,5 mg
prednisonu (či ekvivalentu) za den lze považovat za relativně bezpečné. Z hlediska
osteoporózy však zcela bezpečná dávka glukokortikoidů neexistuje, a proto při léčbě delší
jak 3 měsíce je doporučena suplementace kalciem (1200 - 1500 mg/den v závislosti
na příjmu vápníku ve stravě) a vitaminem D (800 - 1000 IU/den) a zhodnocení rizika
osteoporózy, včetně zahájení případné léčby [37].
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2.1.2.3. Chorobu modifikující léky
Léčba chorobu modifikujícími léky (DMARDs) prodělala za posledních několik
dekád asi největší změny ve srovnání s ostatními dostupnými léčebnými postupy. Byl
objeven zcela nový mechanismus působení a vyvinuta nová velice slibná skupina vysoce
účinných tzv. biologických léků. Od některých méně účinných DMARDs chemické
povahy se naopak začalo upouštět.
Působení DMARDs je pomalejší, avšak zásah do patologického procesu je
významnější ve srovnání s předchozími skupinami léků. DMARDs ovlivňují především
aktivitu nemoci a různou měrou i rentgenovou progresi [38]. Současná strategie léčby
revmatoidní artritidy pomocí DMARDs vychází z doporučení EULAR [28]. Léčba
DMARDs by měla být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy s cílem dosáhnout
remise, snížit aktivitu nemoci a zpomalit rentgenovou progresi.
V první linii léčby se uplatňuje metotrexát, při jeho kontraindikaci či intoleranci
leflunomid, sulfasalazin nebo injekční soli zlata. Pokud není během tří až šesti měsíců
dosaženo požadovaného cíle, je doporučeno volit další terapii s ohledem na přítomnost
nepříznivých prognostických faktorů. Těmito faktory jsou vysoká aktivita nemoci, časný
výskyt eroze a přítomnost protilátek (revmatoidní faktor, ACPA). Pokud nejsou nepříznivé
faktory

přítomny,

lze

zvolit

jiný

syntetický

DMARD,

kombinaci

DMARDs

nebo kombinaci s glukokortikoidy. V opačném případě je doporučeno zahájit léčbu
biologickými léky – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). Pokud je tato
léčba po třech až šesti měsících neúspěšná, lze inhibitor TNF-α zaměnit za jiný, či přejít
k biologickým látkám s jiným mechanismem účinku (rituximab, abatacept, tocilizumab)
[28].
Kromě již zmiňovaných DMARDs se v léčbě revmatoidní artritidy občas používají
i další látky, jako jsou cyklosporin A, cyklofosfamid, azathioprin a antimalarika. Jejich
místo v terapii je především tam, kde selhaly předchozí postupy, ať už pro neúčinnost
či pro toxicitu [28].
2.1.2.3.1. Metotrexát
V současné době je metotrexát (MTX) jedním z léků první volby pro léčbu pacientů
s aktivní revmatoidní artritidou [28] a je rovněž používán v léčbě jiných revmatických
nemocí [39].
MTX je analogem folátu. Přidáním dvou až pěti glutamátových skupin je MTX
intracelulárně reverzibilně metabolizován na své aktivní metabolity, polyglutamáty,
15

které nejsou transportovány a v buňce se hromadí. Účinek pak spočívá v následné
kompetitivní inhibici dihydrofolát reduktázy, thymidylát syntázy a dalších folátdependentních enzymů důležitých pro syntézu purinů a pyrimidinů [40, 41].
Kromě antiproliferativního (imunosupresivního) efektu MTX vykazuje i protizánětlivý
účinek, který pravděpodobně při podávání nízkých dávek převažuje [42, 43]. Studie
naznačují, že za protizánětlivý efekt je zodpovědné zvýšené uvolňování extracelulárního
adenosinu, který vazbou na své receptory inhibuje proliferaci lymfocytů a produkci
a sekreci TNF-α, interleukinu (IL) 6, 8 a 12 a zároveň zvyšuje sekreci protizánětlivě
působícího IL 10 [40].
MTX se po perorálním podání rychle a téměř kompletně vstřebává, i když se jeho
biologická dostupnost mezi pacienty může velmi lišit. Po absorpci je přibližně 10 % MTX
hydroxylováno v játrech na svůj hlavní a méně aktivní metabolit 7-hydroxymetotrexát (7OH-MTX). MTX i 7-OH-MTX jsou primárně eliminovány renálně (glomerulární filtrací
a aktivní tubulární exkrecí), malé množství (méně než 10 %) je eliminováno žlučí.
Eliminační poločas činí 6 - 8 hod [44, 45].
Účinek MTX je stejně jako jeho toxicita závislý na velikosti dávky [46, 47].
V revmatických indikacích se MTX podává v týdenních intervalech. Léčba by měla být
započata dávkou 10 - 15 mg/týden a zvyšována o 5 mg každé 2 - 4 týdny až do cílové
dávky 20 - 30 mg/týden v závislosti na klinické odpovědi a toleranci [39]. Kromě
perorálního podání je možné podávat MTX i parenterálně, přičemž některé studie připisují
parenterálnímu podání lepší toleranci, vyšší účinnost a oddálení nutnosti zahájení
biologické léčby [48, 49].
Léčba MTX je provázena řadou nežádoucích účinků. Nejzávažnějšími jsou
pulmonální a hepatální toxicita. Ostatní nežádoucí účinky (renální toxicita, myelotoxicita)
se objevují spíše při léčbě vysokými dávkami a jejich výskyt je při pulzní léčbě nízkými
dávkami poměrně vzácný. Po aplikaci MTX se mohou dále vyskytnout gastrointestinální
nežádoucí účinky v podobě nauzey, zvracení či průjmu [41]. Ve vztahu k nežádoucím
účinkům byly zkoumány a nalezeny některé faktory zvyšující toxicitu MTX. Bylo zjištěno,
že plicní toxicita MTX je zvýšena při clearance kreatininu nižší jak 79 ml/min
a že hypoalbuminémie bývá asociována s MTX indukovanou trombocytopénií, hepatoa pneumotoxicitou [50 - 53]. Za další rizikové faktory zvyšující toxicitu MTX jsou
považovány příjem alkoholu, zvýšené hladiny jaterních enzymů, změny v krevním obraze,
věk nad 70 let, těhotenství, infekce či plicní onemocnění [39]. Před zahájením terapie
MTX je proto doporučeno zvážit rizika jeho toxicity. Společně s MTX je pak z důvodu
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snížení jeho toxicity, především gastrointestinální a jaterní, doporučeno podávat kyselinu
listovou, a to v dávce 5 mg/týden. Tato dávka se podává obvykle 24 hod po aplikaci MTX
a neměla by vést ke snížení jeho účinku [39, 54].
2.1.2.3.2. Leflunomid
Leflunomid

patří

k novějším

imunomodulačním

látkám

necytostatického

charakteru. Jedná se o izoxazolový derivát, jehož aktivní metabolit A77 1726 inhibuje
de novo syntézu pyrimidinových nukleotidů, a tím zpomaluje proliferaci T a B lymfocytů
[55, 56].
Po perorálním podání se leflunomid dobře vstřebává a je rychle metabolizován
ve střevní stěně a v játrech na svůj aktivní metabolit A77 1726, který je zodpovědný
za farmakologický účinek leflunomidu. Látka A77 1726 je velmi silně vázána na bílkoviny
plazmy, její biologický poločas je přibližně 2 týdny a eliminace probíhá jak močí,
tak stolicí [57]. Pro rychlejší dosažení rovnovážného stavu a nástupu účinku se terapie
většinou zahajuje úvodní nárazovou dávkou 100 mg denně podávanou po tři dny
s následným přechodem na dávky terapeutické (20 mg, příp. 10 mg denně). Tento postup
je dle některých zdrojů pravděpodobně spojen s vyšším výskytem nežádoucích účinků
(např. průjem, zvýšení jaterních enzymů), a proto se v praxi někdy z obavy z nežádoucích
účinků od podání úvodní dávky upouští, což však vede k velmi pomalému dosažení
terapeutických hladin (v řádu několika měsíců) [58, 59].
Leflunomid prokázal svou účinnost v několika randomizovaných studiích a jeho
účinek byl v těchto studiích srovnatelný s MTX či sulfasalazinem [60 - 63]. V terapii
revmatoidní artritidy je v současnosti doporučován jako alternativa k monoterapii MTX
v případech, kdy je podání MTX kontraindikované či netolerované [28]. Leflunomid je
rovněž účinný a bezpečný v kombinaci s jinými syntetickými DMARDs (s MTX,
sulfasalazinem) a byl většinou s dobrým efektem podáván i v kombinaci s biologickými
léky [58, 64].
Výskyt nežádoucích účinků při léčbě leflunomidem je stejně jako u ostatních
DMARDs poměrně častý, i když většina z nich bývá mírnější povahy a zvládnutelná
bez přerušení terapie [58]. K nejčastějším nežádoucím účinkům leflunomidu patří průjem,
vyrážka, reverzibilní alopecie, nauzea, hypertenze a elevace jaterních testů. Výskyt
nežádoucích účinků bývá častější především na začátku terapie, přičemž frekvence výskytu
závažných nežádoucích účinků se nezdá být vyšší než při léčbě MTX či jiných DMARDs
[55, 58, 59].
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2.1.2.3.3. Sulfasalazin
Sulfasalazin patří mezi často používané DMARDs u revmatoidní artritidy a k jeho
výhodám patří především poměrně rychlý nástup účinku (3 - 4 týdny) [65]. Podobně jako
leflunomid je i sulfasalazin v léčbě revmatoidní artritidy alternativou k MTX při jeho
kontraindikaci či intoleranci a je vhodný i do kombinací s ostatními DMARDs [28, 66, 67].
Svým složením se sulfasalazin řadí mezi sulfonamidy. Po perorálním podání se část
sulfasalazinu (asi 30 %) vstřebává již v tenkém střevě, avšak díky enterohepatálnímu
oběhu je jeho biologická dostupnost přibližně 10 %. V tlustém střevě je pak sulfasalazin
činností střevní mikroflóry rozložen na své základní komponenty, kyselinu 5aminosalicylovou a sulfapyridin. Kyselina 5-aminosalicylová je špatně vstřebatelná (pouze
asi z 30 %) a její působení je převážně lokální. Její vstřebané množství se vylučuje
ledvinami, nevstřebaná část odchází nezměněna stolicí. Druhá složka, sulfapyridin, je
dobře vstřebatelná, metabolizuje se v játrech (acetylace, hydroxylace, glukuronidace) a
vylučuje se renální cestou [56, 65, 68].
Navzdory tomu, že bylo popsáno několik farmakologických účinků sulfasalazinu
(inhibice aktivace granulocytů, proliferace lymfocytů, syntézy IL-2 a produkce IL-1
monocyty), stále není zcela jasné, který z nich je zodpovědný za klinickou odpověď [69].
Rovněž není zcela jasné, která část molekuly je pro vlastní účinek nezbytná. Z charakteru
obou složek se zdá, že za pozitivní účinek sulfasalazinu v léčbě revmatoidní artritidy je
zodpovědný sulfapyridin. Lepších výsledků léčby je však dosahováno při podávání
sulfasalazinu a jeho celá molekula je proto stále považována za nejúčinnější [65, 70 - 73].
Terapie by měla být zahájena 500 mg sulfasalazinu denně a měla by být
navyšována o 500 mg v týdenních intervalech až do dosažení efektu. Za optimální účinné
dávky jsou v současné době považovány 2 g sulfasalazinu denně s možným zvýšením
až na 3 g. Při snížení aktivity nemoci je možné zvolit nižší udržovací terapii (500 1500 mg denně) [65].
K častým nežádoucím účinkům léčby sulfasalazinem patří gastrointestinální potíže
a bolest hlavy, které se vyskytují především na začátku léčby. Závažnými nežádoucími
účinky mohou být krevní dyskrazie, hepatotoxicita či alergické reakce [65, 68].
2.1.2.3.4. Injekční soli zlata
Zlato bylo jedním z prvních chorobu modifikujících léků používaných v terapii
revmatoidní artritidy [74]. I přes mnoho debat nad jeho postavením v léčbě a určitý odklon
od jeho používání pro častý výskyt nežádoucích účinků je stále součástí doporučení
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pro léčbu revmatoidní artritidy, a to díky dostatečným dokladům o jeho účinnosti [75 - 78].
Stejně jako předchozí látky lze soli zlata použít jako alternativu k MTX při jeho
kontraindikaci či intoleranci, avšak v praxi se s jejich použitím setkáme už jen výjimečně
[28, 79].
Soli zlata mají protizánětlivý účinek, zasahují do imunitních a biochemických
reakcí a podílejí se na inhibici syntézy imunoglobulinů, redukci hladiny revmatoidních
faktorů a cirkulujících imunokomplexů. Jejich působením dochází k inaktivaci
komplementové dráhy, inhibici odpovědi lymfocytů a tvorbě cytokinů [74].
V současné době je k dispozici už jen intramuskulárně podávaný aurothiomalát
sodný, jehož aplikace začíná podáním testovacích dávek 10 mg a 25 mg v týdenních
intervalech s následným přechodem na terapeutické dávky 50 mg týdně v případě, že se
neobjeví známky přecitlivělosti. Léčba většinou trvá několik měsíců. Pokud je dosaženo
zlepšení, lze postupně prodlužovat intervaly mezi jednotlivými aplikacemi až na podání
jedenkrát měsíčně [74].
Nežádoucí účinky zlata bývají častým důvodem ukončení léčby. Nejzávažnějšími
nežádoucími účinky jsou kožní reakce typu exfoliativní dermatitidy a membranózní
glomerulonefritida s možným rozvojem nefrotického syndromu. Dále se mohou
vyskytnout hematologické poruchy (eozinofilie, leukopenie, trombocytopenie, anemie
až pancytopenie). U pacientů může rovněž dojít k poinjekční reakci, která nastupuje
během 30 minut po aplikaci a která se projevuje zčervenáním v obličeji, slabostí, pocením,
nauzeou až synkopou. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku šedého koloritu
v obličeji, k tzv. chryziáze [74, 78, 80].
2.1.2.3.5. Ostatní syntetické DMARDs
V léčbě revmatoidní artritidy se můžeme setkat ještě s dalšími chorobu
modifikujícími léky, jako jsou azathioprin, cyklosporin A či cyklofosfamid. Tyto léky jsou
určeny především pro léčbu těžké refrakterní revmatoidní artritidy a pro případy, kdy není
možné podání biologických léků či výše zmíněných syntetických DMARDs [28].
Navzdory tomu, že byl jejich účinek v léčbě revmatoidní artritidy popsán, jejich širšímu
použití brání vyšší toxicita v poměru k účinnosti, a proto se v praxi používají převážně
jen u forem s mimokloubní manifestací [30].
Antimalarika (chlorochin, hydroxychlorochin) jsou dalšími látkami, se kterými se
můžeme v léčbě revmatoidní artritidy setkat, ač v současné době již nepatří k lékům volby
[28]. V praxi jsou občas stále používané v monoterapii i v kombinacích s jinými látkami,
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přestože nezpomalují strukturální změny a rentgenovou progresi [81, 82] a jejich aditivní
účinek v kombinacích nebyl přesvědčivě stanoven [28]. Antimalarika se mohou uplatnit
především u pacientů s velmi mírnou formou revmatoidní artritidy při kontraindikacích
jiné léčby [28]. Z kombinací se jako výhodná zdála být především kombinace s MTX či
trojkombinace MTX, sulfasalazinu a hydroxychlorochinu [67].
Některé další dříve používané látky (D-penicilamin, minocyklin, auranofin,
takrolimus, chlorambucil) byly ze současných doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy
zcela vyřazeny, a to především pro nedostatek důkazů o jejich účinnosti [28].

2.1.2.3.6. Inhibitory TNF-α
Tumor nekrotizující faktor α (TNF-α) se stal cílovým místem působení celé
skupiny látek, tzv. biologických léků. Tento cytokin je klíčovým prozánětlivým působkem,
který hraje významnou roli při rozvoji řady zánětlivých autoimunitních onemocnění. Jeho
působením dochází ke stimulaci kaskády dalších prozánětlivě působících molekul (IL-1,
IL-6, prostaglandin E) a k celé řadě dalších účinků (stimulace exprese adhezních molekul,
HLA molekul, angiogeneze) [83].
V současné době jsou k dispozici tzv. inhibitory TNF-α, které tento klíčový cytokin
blokují dvěma způsoby. První způsob inhibice spočívá v podání monoklonální protilátky
proti TNF-α. V současné době do této skupiny patří humánní protilátky adalimumab
a golimumab, chimerická protilátka infliximab, a certolizumab, jehož molekula je složena
pouze z Fab části humanizované protilátky. Druhý způsob inhibice účinku TNF-α je
založen na podání solubilního receptoru pro TNF-α. Tato skupina látek je zatím zastoupená
pouze etanerceptem, což je solubilní receptor p75 vázaný na Fc část imunoglobulinové
molekuly [83, 84].
V léčbě revmatoidní artritidy jsou inhibitory TNF-α v současné době považovány
za biologické léky první linie a jsou určeny pro léčbu pacientů, u nichž selhaly předchozí
léčebné postupy (tzn. podání syntetických DMARDs, příp. jejich kombinace či kombinace
s glukokortikoidy) a u kterých se vyskytují prognosticky nepříznivé faktory (viz výše)
[28]. Některé studie však naznačují profit z úvodní terapie kombinací inhibitorů TNF-α
a MTX u pacientů bez předchozí léčby syntetickými DMARDs oproti monoterapii MTX,
a to především v případě velmi aktivní nemoci či časného strukturálního poškození [85,
86].
Inhibitory TNF-α se podávají parenterálně, kromě infliximabu všechny subkutánně,
infliximab ve formě intravenózní infúze. Odpověď na léčbu bývá většinou rychlá.
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Před zahájením terapie je vhodné provést kompletní klinické vyšetření, včetně
rentgenového vyšetření plic a laboratorního vyšetření. Terapie by neměla být zahájena
u pacientů s infekčním, demyelinizačním či maligním onemocněním, dále u pacientů se
srdeční insuficiencí NYHA III-IV a měla by být pečlivě zvážena u pacientů se sklonem
k cytopeniím [84].
Léčbu inhibitory TNF-α mohou doprovázet různé nežádoucí účinky, které z velké
části plynou z fyziologické úlohy TNF-α. Ze způsobu aplikace vyplývají možné reakce
v místě vpichu či infúzní reakce, dále se mohou vyskytnout infekce, autoimunitní projevy
(vznik antinukleárních protilátek, anti-dsDNA, lupus like syndrom), neurologické poruchy
(demyelinizační nemoci, záchvaty), malignity, městnavé srdeční selhání a hematologické
komplikace [84].
2.1.2.3.7. Ostatní biologické léky
Kromě inhibitorů TNF-α jsou v léčbě revmatoidní artritidy účinné i další biologické
léky, které zasahují jiné cílové struktury imunitního systému. V současné době jsou
z dalších biologických léků pro léčbu revmatoidní artritidy v Evropě dostupné tři látky rituximab, tocilizumab a abatacept. V současných doporučeních jsou abatacept a rituximab
alternativou biologické léčby první volby, ke které se kromě inhibitorů TNF-α řadí
i tocilizumab [28].
Mechanismus působení těchto tří látek je zcela odlišný. Tocilizumab je
humanizovanou protilátkou proti receptoru pro IL-6 a jeho působením dochází k inhibici
účinku tohoto prozánětlivě působícího cytokinu. U pacientů s revmatoidní artritidou se
IL-6 většinou vyskytuje v nadměrném množství a jeho sérové hladiny odrážejí aktivitu
nemoci. Kromě řady biologických reakcí (diferenciace B lymfocytů, produkce
imunoglobulinů, aktivace T lymfocytů atd.) se IL-6 podílí i na stimulaci proliferace
synoviálních fibroblastů, diferenciaci osteoklastů a inhibici metabolismu chrupavky.
Rituximab je monoklonální protilátka, která specifickou vazbou na antigen CD20
na povrchu B lymfocytů způsobuje jejich apoptózu. Abatacept je humánní fúzovaný
protein, který blokuje důležitý kostimulační signál mezi buňkou prezentující antigen
a T lymfocytem. Váže se na molekuly CD80 a CD86 a brání tak jejich vazbě na antigen
CD28, čímž zabraňuje úplné aktivaci a proliferaci T lymfocytů a rozvoji imunitní reakce
[83].
Všechny tři látky se podávají formou intravenózní infuze. Spektrum nežádoucích
účinků je podobné jako u inhibitorů TNF-α. Po podání infuze lze očekávat vznik poinfuzní
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reakce, kterou lze např. u rituximabu snížit premedikací glukokortikoidy. Po tocilizumabu
byl vzácně popsán i vznik anafylaktoidní reakce. Léčba je dále provázena především
zvýšeným rizikem vzniku různých infekcí, mohou se však objevit i další poruchy jako je
např. zvýšení jaterních enzymů, cytopenie, kardiovaskulární či neurologické nemoci [83].
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II. CÍLE
DIZERTAČNÍ PRÁCE

CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE
Cílem dizertační práce je analýza dvou vybraných lékových problémů - lékových interakcí
a lékové compliance pacientů - v prostředí farmakoterapie SOP, především revmatoidní
artritidy a systémové sklerodermie. Snahou je poskytnout ucelený pohled na danou
problematiku.
Lékové interakce
Cílem práce je shromáždit současné epidemiologické a teoretické poznatky o lékových
interakcích vybraných skupin léčiv (imunosupresiv, antimalarik a glukokortikoidů) a
připravit tak podklady pro minimalizaci rizik na úrovni lékových interakcí u pacientů se
SOP.
Léková compliance pacienta
Cílem druhé části je zhodnocení lékové compliance u pacientů se systémovou sklerodermií
a revmatoidní artritidou, tedy:
1. analyzovat úroveň lékové compliance u pacientů se systémovou sklerodermií
ve východočeském regionu,
2. analyzovat potenciální rizikové faktory lékové non-compliance a vztah mezi lékovou
compliance a kvalitou života,
3. analyzovat literární zdroje, jejichž cílem bylo sledování lékové compliance
u nemocných s revmatoidní artritidou.

Obě části dizertační práce jsou předkládány formou publikovaných odborných článků.
První část věnovanou analýze lékových interakcí tvoří dva přehledové články publikované
v zahraničním časopise Drugs of Today (IF2011 = 1,277; p-ISSN: 1699-3993) a v českém
časopise Vnitřní lékařství (Scopus; ISSN: 0042-773X).
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SUMMARY
Despite the fact that biological treatments are very promising, classical immunosuppressants, antimalarial drugs
and glucocorticosteroids are still very important and wide-
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ly used in practice. Although drug interactions can have
fatal consequences, few studies have reviewed drug interactions of these classical drugs used in rheumatology, and
very few guidelines are available on this subject. Therefore,
this report summarizes important interactions of immunosuppressants, antimalarial drugs and glucocorticosteroids
with drugs commonly used in internal medicine. In the
present study, more than 300 interactions were retrieved
from the Micromedex® database. The selection was
545
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reduced to the interactions rated as moderate, major or
contraindicated. The selected interactions were further
checked against PubMed®, MEDLINE®, InfoPharm
Compendium of Drug Interactions and Summaries of
Product Characteristics. For each interaction, its nature,
mechanism, onset and clinical severity were indicated,
documentation quality was rated and recommendations
for clinical practice were formulated. Twenty significant
interactions that we rated as moderate, severe and very
severe were identified. Interacting drugs were warfarin, fluoroquinolones, azole antifungals, co-trimoxazole, proton
pump inhibitors, amiodarone, cholestyramine, activated
carbon, allopurinol, angiotensin-converting enzyme
inhibitors, statins, digoxin, iron, aluminium and magnesium salts, and hepatotoxic and nephrotoxic agents.
Key words: Drug interactions – Antirheumatic drugs –
Glucocorticosteroids – Immunosuppressants – Antimalarial drugs
INTRODUCTION
Rheumatic disorders are usually chronic in nature, with
remissions and relapses, and often require long-term
aggressive systemic treatment with multiple drugs. The
drugs used in rheumatology are primarily glucocorticosteroids, antimalarial drugs, immunosuppressants (or
disease-modifying antirheumatic drugs [DMARDs]), biological therapy and nonsteroidal anti-inflammatory
drugs. Despite the fact that several biological treatments are very promising, the classical immunosuppressants, antimalarial drugs and glucocorticosteroids are
still frequently used in daily practice.
Although drug interactions can have fatal consequences,
few studies have reviewed drug interactions in rheumatology and very few guidelines are available on this subject (1, 2). Available reviews do not cover the whole spectrum of available DMARDs, they do not use a uniformly
structured approach to generate data applicable in practice, and do not include interactions of glucocorticosteroids in relation to disease-modifying effects.
The objective of this study was to present important
interactions between commonly used antirheumatic
drugs (immunosuppressants, antimalarial drugs and
glucocorticosteroids) and drugs commonly used in internal medicine. In addition, we also aimed to formulate
recommendations for clinical practice.
Interactions of glucocorticosteroids (prednisone and
methylprednisolone), immunosuppressants (azathioprine, cyclophosphamide, ciclosporin, leflunomide,
546
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methotrexate, penicillamine, sulfasalazine) and antimalarial drugs (chloroquine, hydroxychloroquine) with
other drugs were identified through a literature review.
The first resource used was the Drugdex® system of the
Micromedex® database (3). A large number of the interactions retrieved were narrowed down to the clinically
important interactions with drugs commonly used in
internal medicine practice (i.e., interactions with topically administered drugs, obsolete drugs and interactions
of theoretical significance only were excluded). The
selection was reduced to the interactions rated by the
Drugdex system as “moderate”, “major” and “contraindicated”. The selected interactions were further
checked against the following resources: PubMed®,
MEDLINE®, InfoPharm Compendium of Drug Interactions (4) and Summaries of Product Characteristics. In
addition, reference lists of the retrieved publications
were also searched for further information on potential
interactions. When searching PubMed and MEDLINE,
the following combinations of key words were used:
interactions, drug interactions and names of particular
immunosuppressants, glucocorticosteroids, antimalarial
drugs and interacting drugs. The search was not limited
by the year of publication.
For each interaction, its nature, mechanism, onset and
clinical severity were noted, documentation quality was
rated, and recommendations for clinical practice were
formulated based on the retrieved evidence. The parameters and levels of severity used for the classification of
drug interactions are indicated in Table I. The first search
within the Drugdex system (3) yielded more than 300
interactions. Further analysis identified the clinically significant, moderate to very severe interactions. These
interactions are summarized in Table II.
INTERACTIONS WITH GLUCOCORTICOSTEROIDS
Warfarin
Coadministration of glucocorticosteroids (prednisone,
methylprednisolone) and warfarin is supposed to cause
pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions.
Both types of interactions can increase bleeding. The
mechanism of the pharmacokinetic interaction is not
fully understood, but competition for the hepatic
cytochrome P450 (CYP) 3A4 isoenzyme, which leads to
increased plasma levels of warfarin and hence increased
anticoagulation, has been suggested (5). Warfarin is also
extensively metabolized by CYP1A2 and CYP2C9 isoenzymes. Another mechanism includes the increased
bioavailability of warfarin as a result of a temporary rise
THOMSON REUTERS – Drugs of Today 2012, 48(8)
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Table I. Parameters and levels of severity used in the evaluation (derived from 3, 4).
Severity of drug interactions1
Level

Definition

Minor

Small changes in pharmacokinetic parameters (Cmax increased by < 25% or decreased by
< 20%, AUC modified by < 25%, any change at a significance level of < 0.05).
Small changes in pharmacokinetic parameters at a significance level of < 0.01 or
cases with greater changes where modification of the interval between drugs results in
a significant reduction of the changes.
Considerable changes in pharmacokinetic parameters (Cmax increased by 25-99%, Cmax
decreased by 20-49%, AUC increased by 25-199%, AUC decreased by 25-59%).
Great changes in pharmacokinetic parameters (above the ranges given for moderate
interactions) requiring one/both drug dosage adjustment in most patients to prevent
adverse events or toxicity.
Great changes in pharmacokinetic parameters associated with adverse events, toxicity and
hospitalization and/or death or considered as contraindication.

Mild

Moderate
Severe

Very severe

Documentation quality
Type/level

Definition

Manufacturer’s information

Company documentation, the manufacturer considers a given combination of drugs as
contraindicated or severe.
A single case or a set of a maximum of three cases reported in the literature.
Targeted trial with less than six subjects or a report of at least four cases with closely similar
outcomes.
Targeted trial with at least six healthy volunteers or patients.

Case reports
Good
Very good
Drug interaction onset
Type

Definition

Rapid
Delayed

Clinical symptoms observed within 24 hours from drug administration.
Clinical symptoms not expected within 24 hours from drug administration.

Interaction assessment scale
Score

Definition

1
2

Minimal changes, dosage adjustment not needed.
Small changes, dosage adjustment not needed, modification of the interval between drugs
may be needed
Moderate changes, some patients may need dosage adjustment based on clinical or
laboratory results
Great changes, most patients need dosage adjustment based on clinical or laboratory results.
Coadministration associated with a high risk, benefit needs to be considered with caution.

3
4
5

1For all levels of drug interactions (except for minor) pharmacodynamic parameters are presented if indicated by primary authors.
AUC, area under the curve; Cmax, maximum concentration.

in serum pH by the administration of glucocorticosteroids (6). The interactions have been observed in
patients who received either short-term oral glucocorticosteroids or high doses (500-1000 mg of methylprednisolone) (5-7).
THOMSON REUTERS – Drugs of Today 2012, 48(8)

Despite the fact that no study dealing with the pharmacodynamic interaction was found in the literature, a
higher incidence of gastrointestinal bleeding in patients
treated with anticoagulants and glucocorticosteroids
has been observed by Carson et al. (8). When coadmin547
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Table II. Overview of clinically significant drug interactions.
Interacting drug

Manifestation

Documentation

Onset

Severity

Score

Glucocorticoids

Warfarin
Fluoroquinolones
Azole antifungals

↑ INR
Tendon rupture
↑ GC AE

Very good
Very good
Very good

Delayed
Delayed
Delayed

Severe
Moderate
Moderate

4
3
4

Methotrexate

Co-trimoxazole
PPIs
Amiodarone
Hepatotoxic drugs
Nephrotoxic drugs

MTX toxicity
MTX toxicity
Hepatotoxicity
Hepatotoxicity
Nephrotoxicity

Good
Very good
Case reports
Case reports
Product information

Delayed
Rapid
Delayed
Delayed
Delayed

Severe
Severe
Severe
Severe
Moderate-severe

4
4
4
4-5
3

Leflunomide

Warfarin
Cholestyramine,
activated carbon

↑ INR
↓ Efficacy of LEF

Case reports
Product information

Delayed
Rapid

Severe
Severe

4
4

Azathioprine

Allopurinol
Warfarin
ACE inhibitors

AZA toxicity
↓ INR
Myelosuppression

Very good
Good
Good

Deleayed
Delayed
Delayed

Severe
Severe
Moderate-severe

5
4
3

Ciclosporin

CYP3A4 inhibitors ↑ Ciclosporin toxicity

Very good

Delayed

3-4

Very good

Delayed

Statins

↓ Efficacy of
ciclosporin
Statin toxicity

Very good

Delayed

Moderatevery severe
Moderatevery severe
Very severe

4-5

Digoxin

Digoxin toxicity

Case reports

Delayed

Moderate

2

Cyclophosphamide Allopurinol

Myelosuppresion

Very good

Delayed

Moderate

2

Sulfasalazine

Digoxin

↓ Digoxin BAV

Good

Rapid

Moderate

3

Penicillamine

Fe, Al, Mg salts

↓ Penicillamine BAV

Very good

Delayed

Severe

2

CYP3A4 inducers

Antimalarial
drugs

3-4

ACE, angiotensin-converting enzyme; AE, adverse events; AZA, azathioprine; BAV, bioavailability; GC, glucocorticoids; INR, international normalized ratio; LEF, leflunomide; MTX, methotrexate; PPIs, proton pump inhibitors.

istering, the international normalized ratio (INR) should
be closely monitored and signs of bleeding watched out
for, particularly at the very beginning and after the end
of coadministration. Prevention of gastrotoxicity with
proton pump inhibitors (PPIs) is recommended. If necessary, warfarin dosage should be adjusted (3, 5). However,
preventive warfarin dosage adjustment is not generally
useful since the opposite effect, an INR decrease, cannot
be ruled out (5). Nevertheless, a possible decrease in
warfarin anticoagulant activity seems to be related to
older types of anticoagulants that are no longer used in
clinical practice since this effect has not been reported in
any study over the previous 50 years.
Fluoroquinolones
Glucocorticosteroids and fluoroquinolones can both
cause enthesopathy, and their combination is supposed
to raise the risk of tendon rupture (9, 10). The actual
548

mechanism remains unclear. It is recommended that
these antibiotics should be avoided by the concomitant
use of glucocorticosteroids in patients complaining of
pain, inflammation or tendon rupture. Strenuous physical exercise should be avoided while on fluoroquinolones
particularly by patients above 60 years of age (3, 9).
Azole antifungals
Glucocorticosteroid therapy is one of the risk factors for
systemic mycosis; therefore, coadministration with azole
antifungals is likely. Inhibition of the CYP3A4 isoenzyme
with azole antifungals may result in elevated plasma levels of glucocorticosteroids and thus a higher risk of
adverse effects (myopathy, altered glucose tolerance,
Cushing’s syndrome symptoms, neuropsychiatric reactions, water/electrolyte imbalance, hypertension) (3).
Although there are discordant reports, methylprednisolone appears more likely to interact with itraconaTHOMSON REUTERS – Drugs of Today 2012, 48(8)
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zole than prednisone (11, 12). In fact, one study concluded that prednisone can be given in combination with
itraconazole (12). Methylprednisolone also has a higher
tendency to interact with ketoconazole. Glynn et al.
found an altered pharmacokinetic profile of methylprednisolone when coadministered with ketoconazole (13).
Opinions diverge on prednisone and ketoconazole: Two
studies suggest an interaction (14, 15) while two others
did not (16, 17). The interaction between glucocorticosteroids and fluconazole has not been studied in detail,
but there is a case report of an interaction between fluconazole and prednisone (18). In summary, in concomitant therapy with azole antifungal drugs, a dose reduction of glucocorticosteroids may be necessary if
symptoms emerge.
INTERACTIONS WITH IMMUNOSUPPRESSANTS
Methotrexate
Co-trimoxazole
In rheumatology, co-trimoxazole (trimethoprim/sulfamethoxazole) can be used for the treatment of infections in immunosuppressed patients. The two drugs may
also be coadministered in the treatment of Wegener’s
granulomatosis where both are used to induce and
maintain long-term remission (19). An interaction was
observed when the antimicrobial agent was used at a
dose of 160/800 mg twice daily but not at lower prophylactic doses (160/800 mg three times weekly) (19).
The pharmacodynamic interaction is based on a synergistic antifolate effect (20, 21). Nevertheless, altered
pharmacokinetics of methotrexate has also been reported. This is likely the result of a reduction of methotrexate
tubular elimination or displacement from protein binding (20).
It is recommended to avoid this coadministration.
Methotrexate should be discontinued when infections
need to be treated with co-trimoxazole. Otherwise,
hematological abnormalities and nephrotoxicity need to
be carefully monitored (3, 20, 22).
Proton pump inhibitors
Methotrexate coadministration with PPIs (omeprazole,
lansoprazole, pantoprazole) may increase methotrexate
toxicity as a result of reduced renal clearance of
methotrexate and its metabolite 7-hydroxymethotrexate
through inhibition of the ATP-binding cassette (ABC)
transporters breast cancer resistance protein (BCRP)
and/or multidrug resistance-associated protein 2
THOMSON REUTERS – Drugs of Today 2012, 48(8)
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(MRP2) (23). The interaction is very well documented for
high-dose methotrexate with all three PPIs (23, 24).
With low-dose methotrexate, typically used in rheumatology (7.5-30 mg weekly), a single case report describes
an interaction with pantoprazole (25). A pharmacokinetic study did not confirm the effect of lansoprazole in the
presence of naproxen in altering the pharmacokinetics of
low-dose methotrexate (26). Even if the interaction
between PPIs and low-dose methotrexate has not been
confirmed, it is recommended that signs of toxicity of
methotrexate (myalgia, bone pain) should be monitored,
and PPIs should be discontinued or replaced with histamine H2 receptor blockers when toxicity is observed.
Amiodarone
Methotrexate coadministration with amiodarone may be
used, for example, in the treatment of heart rhythm disorders related to rheumatic disorders. Both drugs are
demonstrably hepatotoxic (22, 27). Apart from hepatotoxicity, the interaction may manifest itself also as
cytopenia, nephrotoxicity, mucous ulceration and ulceration of psoriatic plaques. In addition, both drugs have
the potential to induce lung disorders (3, 28). We can
suppose a pharmacodynamic character of interaction;
however, a study in rats showed an increase in plasma
methotrexate concentration as a result of inhibition of
Oatp2-mediated liver transport (29). When coadministering, increased caution should be exercised, liver
transaminases should be monitored, and signs of toxicity should be watched out for.
Other hepatotoxic drugs
Additive hepatotoxic effects are likely when methotrexate
is coadministered with other hepatotoxic drugs
(rifampicin, bosentan, nimesulide, leflunomide, azathioprine, sulfasalazine, ketoconazole, itraconazole, isoniazid,
anthracyclines and acitretin). Methotrexate coadministration with acitretin is even contraindicated (4, 30).
Nephrotoxic drugs
Pharmacodynamic interactions potentiating methotrexate nephrotoxicity can be supposed when methotrexate
is coadministered with potentially nephrotoxic drugs
(amphotericin B, amikacin, cyclooxygenase inhibitors,
ciclosporin, platinum-based chemotherapy drugs, gentamicin, meloxicam, naproxen, gold sodium thiomalate,
tacrolimus, teicoplanin and vancomycin). Increased caution should be exercised, and nephrotoxicity and plasma
levels of creatinine and urea should be monitored (4).
549
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Leflunomide
Warfarin
Leflunomide can influence the anticoagulant activity of
warfarin, thus increasing the risk of bleeding. The mechanism of interaction may be due to the inhibition of the
CYP2C9 metabolism of S-warfarin by the active metabolite of leflunomide (teriflunomide, A-771726) or to displacement from albumin, since both drugs bind with
high affinity to plasma proteins. Nevertheless, the latter
mechanism has not been demonstrated in vitro (31).
Monitoring of INR and signs of warfarin overdose are recommended. Warfarin dosage should be adjusted as
needed.
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should be carefully monitored when coadministering
azathioprine with warfarin, particularly at the beginning
and at the end of treatment. Warfarin dosage should be
adjusted as needed.
Angiotensin-converting enzyme inhibitors
Coadministration of angiotensin-converting enzyme
(ACE) inhibitors and azathioprine may cause myelosuppression leading mainly to anemia and neutropenia (33,
35). The mechanism of the interaction has not been fully
understood. This combination should be avoided.
Nevertheless, if necessary, signs of myelosuppression
(anemia, leukopenia) need to be monitored (3).

Cholestyramine and activated carbon

Ciclosporin

These drugs accelerate leflunomide elimination and
reduce its half-life. The mechanism of the interaction is
based on the binding of the leflunomide active metabolite during its enterohepatic circulation, resulting in a
decrease in its plasma concentration (4). Despite the
negative impact on plasma leflunomide levels, the combination can be of benefit for the treatment of leflunomide overdose or for rapid removal of leflunomide from
the body, e.g., before planned pregnancy. Nevertheless,
the coadministration should be avoided if there is no
need to eliminate leflunomide from the body.

CYP3A4 inducers and inhibitors

Azathioprine

Ciclosporin, a CYP3A4 substrate, may interact with several CYP3A4 inducers and inhibitors. Ciclosporin levels
and thus its toxicity may be enhanced by ketoconazole,
macrolides, aminoglycosides, verapamil, diltiazem,
androgens, oral contraceptives and glucocorticosteroids.
And conversely, ciclosporin levels and thus its activity
may be reduced by, for example, rifampicin, barbiturates,
carbamazepine or phenytoin. When coadministering,
increased caution should be exercised, and effect, toxicity and possibly blood levels of ciclosporin should be
monitored (36).

Allopurinol

Statins

Due to xanthine oxidase inhibition by allopurinol, the
conversion of mercaptopurine (active metabolite of azathioprine) to inactive metabolites is reduced while the
concentration of cytostatically active metabolites of azathioprine (6-thioguanine nucleotides) is increased. This
mechanism enhances azathioprine toxicity. It is recommended to avoid the coadministration of azathioprine
with allopurinol. When this is not possible, the blood
count should be monitored prior to institution of and
during coadministration, at least once a week during the
first 4 weeks. Azathioprine dosage should be reduced by
up to 75% (i.e., to one-forth of the initial dose) (32, 33).

Coadministration of statins with ciclosporin may raise
statin levels and thus the risk of myopathy and rhabdomyolysis. The mechanism of this interaction varies
depending on the statin type and has not been fully
understood for some statins (e.g., cerivastatin). A common mechanism is due to the CYP3A4 inhibition (atorvastatin, lovastatin, simvastatin), membrane transport
reduction as a result of P-glycoprotein inhibition (atorvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin) or as a
result of OATPC (sodium-independent organic aniontransporting polypeptide 2) inhibition (rosuvastatin) (37).
Coadministration is not recommended. However, if necessary, lower initial and maintenance statin doses
should be considered, signs of myopathy and rhabdomyolysis monitored, and the statin should be withdrawn
when appropriate. Another option is switching to fluvastatin that seems to be safe in combination with
ciclosporin (38). Nevertheless, some authors consider
this combination as high-risk (4, 37).

Warfarin
Warfarin anticoagulant activity may be reduced when
coadministered with azathioprine. The mechanism is not
clear, but it has been suggested that impaired absorption, enhanced metabolism of warfarin or increased
activity of prothrombin might be involved (34). INR
550
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Cyclophosphamide
Allopurinol
The coadministration with allopurinol may increase the
risk of bone marrow suppression or risk of bleeding and
infection. The mechanism of interaction is unknown, but
prolongation of cyclophosphamide half-life has been
observed. The presumed mechanism is reduced clearance of cyclophosphamide metabolites or CYP450 inhibition (39). Dosage should be adjusted as needed.
Sulfasalazine
Digoxin
The coadministration of sulfasalazine and digoxin may
result in reduced bioavailability of digoxin. One study
(case report) reported a significantly elevated plasma
level of digoxin following the withdrawal of sulfasalazine
(40). Subsequently, the authors conducted a study and
confirmed this interaction likely resulted from reduced
absorption of digoxin induced by sulfasalazine.
Nevertheless, in vitro tests did not reveal any significant
adsorption characteristics of sulfasalazine. When coadministering, increased caution should be exercised,
digoxin level needs to be monitored, in particular at the
very beginning and the end of coadministration, and
digoxin dosage should be adjusted accordingly.
Penicillamine
Iron, aluminium and magnesium salts
Penicillamine may interact with iron supplements and
aluminium or magnesium salts present in antacids and
other drug formulations. As rheumatic disorders often
affect the gastrointestinal tract (e.g., the esophagus in
systemic sclerosis), penicillamine coadministration with
antacids is possible. Iron supplements are commonly
prescribed, such as in malabsorption disorders or
sideropenia. The chelating property of penicillamine is
the likely cause of the interaction (41). The interaction is
preventable by administering the drugs at least 2 hours
apart. If so, no dosage adjustment is needed.
INTERACTIONS WITH ANTIMALARIAL DRUGS
Digoxin
The interaction between digoxin and hydroxychloroquine has been reported in two case reports (42) and
that between digoxin and chloroquine in an animal study
(43). The mechanism of the interaction remains
unknown, but it is likely to be due to digoxin displaceTHOMSON REUTERS – Drugs of Today 2012, 48(8)
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ment from its binding site in tissues or to reduced renal
clearance. Digoxin toxicity and serum concentration
should be monitored when coadministering.
DISCUSSION
In rheumatology, manifestation of a drug interaction
may be mistaken for a symptom of the rheumatic disorder itself. Such is the case of nephrotoxicity due to the
coadministration of methotrexate and co-trimoxazole, or
myopathy due to glucocorticosteroid and azole antifungal coadministration. The symptoms may be mistaken
for those associated with lupus nephritis or polymyositis,
respectively. The effects of a drug interaction often have
a delayed onset (e.g., interactions with warfarin), and
may persist even after drug withdrawal (e.g., interactions
with warfarin, digoxin-hydroxychloroquine interaction).
Confirmation of an interaction is often made with reappearance of symptoms after reintroduction of the coadministration.
Of prior reports of drug interactions with antirheumatic
drugs, Van Roon et al. (1) described drug interactions
involving 10 combinations in a study of discordant
assessments by rheumatologists and clinical pharmacists on the clinical relevance of those interactions.
Haagsma (2) focused on clinically important drug interactions with DMARDs, described selected interactions
and made some practice recommendations. In addition
to the conventional DMARDs (immunosuppressants and
antimalarial drugs), our study included glucocorticosteroids whose disease-modifying effect is also of current
interest (44). This study differs from the previous reviews
in its wider breadth of coverage, including newer agents
such as leflunomide, first approved in 1998 by the U.S.
Food and Drug Administration and in 2000 in Europe. A
limitation of our study is the use of data from medical
areas other than rheumatology when reports on interactions in patients with rheumatic disorders were lacking.
CONCLUSIONS
Interactions of widely used drugs in rheumatology (glucocorticosteroids, immunosuppressants and antimalarial drugs) with drugs commonly used in internal medicine
were categorized. Twenty important interactions were
identified, and recommendations were made for handling them in clinical practice. The avoidance of these
interactions or their careful management should contribute to better patient outcomes.
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Interakce glukokortikoidů s warfarinem u chronických
zánětlivých (autoimunitních) chorob
L. Hromádková, J. Vlček
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Souhrn: Glukokortikoidy představují významnou součást terapie chronických zánětlivých nemocí. Jejich používání je však často provázeno
nepříjemnými doprovodnými jevy, jako jsou nežádoucí účinky, problémy spojené s vysazením při jejich dlouhodobém podávání a rovněž
interakce se současně podávanými léky. Jednou z významných interakcí, se kterou se můžeme často setkat v klinické praxi, je interakce
s warfarinem. I přesto, že jsou glukokortikoidy i warfarin v praxi používány již řadu let a zdá se, že se jedná o látky již zcela známé, je jejich
společné podávání stále provázeno nejasnostmi. Při společném podávání může docházet k farmakodynamické i farmakokinetické inter
akci, přičemž projevem obou typů je zvýšené riziko krvácení. Při farmakodynamické interakci lze očekávat zvýšené krvácení do gastroin
testinálního traktu, k čemuž přispívá gastrotoxicita glukokortikoidů. Při farmakokinetické interakci se uvažuje o ovlivnění jaterního me
tabolizmu warfarinu či zvýšení jeho dostupnosti. Přesný mechanizmus však stále není objasněn. Projevy obou typů interakcí nastupují se
zpožděním. Společné podání vyžaduje zvýšenou obezřetnost a pečlivé monitorování mezinárodního normalizovaného poměru. U vyšších
dávek glukokortikoidů je rovněž vhodná prevence gastrotoxicity pomocí inhibitorů protonové pumpy.
Klíčová slova: glukokortikoidy – warfarin – interakce – revmatologie – autoimunitní onemocnění
Interactions between glucocorticoids and warfarin in chronic inflammatory (autoimmune) diseases
Summary: Glucocorticosteroids are still very important part of the treatment of chronic inflammatory disorders. Their use is often ac
companied by unpleasant adverse effects, problems associated with withdrawal during their long-term use and interactions with conco
mitantly administered drugs. One of the important interactions that may often occur in clinical practice is interaction with warfarin. De
spite the fact that as glucocorticosteroids so warfarin are used for many years and seem to be completely known, their co-administration
is still accompanied by uncertainties. The interaction may have pharmacodynamic or pharmacokinetic character and both types result
in increased risk of bleeding. The pharmacodynamic interaction can be expected to increase a risk of gastrointestinal bleeding to which
a gastrotoxicity of glucocorticosteroids contributes. A pharmacokinetic interaction is considered to influence a hepatic metabolism of
warfarin and to increase its availability. The exact mechanism is still not fully understood. Manifestations of both types of interactions are
taken up with a delay. Co-administration requires increased attention and close monitoring of international normalized ratio. At higher
doses of glucocorticosteroids proton pump inhibitors are also effective in prevention of gastrotoxicity.
Key words: glucocorticosteroids – warfarin – interaction – rheumatology – autoimmune disorders

Úvod
Již více než 60 let si glukokortikoidy
udržují své významné postavení v te
rapii chronických zánětlivých auto
imunitních nemocí. I přesto, že stále
patří mezi nejpoužívanější protizánět
livé a imunosupresivní léky v této ob
lasti a jsou stále nenahraditelné a život
zachraňující, je často diskutováno
o poměru jejich prospěchu a rizik, pro
tože jejich použití bývá ztíženo nepří
jemnými doprovodnými jevy, jako jsou
např. vážné nežádoucí účinky, pro
blémy spojené s vysazením při jejich
dlouhodobém užívání a rovněž možné
interakce. Jednou z takových interakcí,
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se kterou se můžeme denně setkat v kli
nické praxi, je interakce glukokorti
koidů s warfarinem.
Warfarin, v současné době nejčas
těji používané perorální antikoagu
lans, se často vyskytuje jako součást
léčby revmatických pacientů, ať už
pro nemoci související s revmatickým
onemocněním (antifosfolipidový syn
drom), nebo pro fibrilaci síní či hlubo
kou žilní trombózu. Je ale dobré pa
matovat na to, že při současné terapii
glukokortikoidů s warfarinem lze oče
kávat lékovou interakci, jejíž charak
ter může být jak farmakokinetický, tak
farmakodynamický. Oba typy inter

akcí pak mohou mít za následek zvý
šené krvácení.
Kromě revmatických nemocí se
s danou interakcí můžeme setkat nejen
při terapii dalších autoimunitních one
mocnění (např. ulcerózní kolitida, Cro
hnova choroba, sclerosis multiplex,
autoimunitní hemolytická anémie),
ale např. i při terapii neoplastických či
dermatologických nemocí či při řešení
alergických stavů.

Farmakodynamická interakce
Při farmakodynamické interakci lze
očekávat zvýšené krvácení do gastro
intestinálního traktu (GIT). Předpo
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klad vychází z nežádoucího účinku glu
kokortikoidů, gastrotoxicity, která se
může projevit jako zvýšená žaludeční
hemoragie, exacerbace vředové cho
roby či střevní perforace [1]. Je prav
děpodobné, že warfarin, který svým
antikoagulačním účinkem zvyšuje kr
vácivost, bude tento nežádoucí účinek
glukokortikoidů podporovat a zvyšo
vat pravděpodobnost krvácení do GIT.
Po prohledání dostupných literárních
zdrojů však nebyla nalezena žádná stu
die, která by se touto farmakodyna
mickou interakcí zabývala. Zvýšená
přítomnost krvácení do GIT byla ale
pozorována v práci Carsona et al [2],
která se zabývala zjištěním incidence
krvácení z horní části GIT u pacientů
užívajících glukokortikoidy. Tato stu
die hodnotila kohortu 19 880 pacientů
užívajících glukokortikoidy z důvodu
dermatitidy či astmatu. Studie zjistila,
že incidence krvácení byla výrazně vyšší
u pacientů užívajících antikoagulan
cia (23,0 případů na 10 000 pacientů/
/měsíc) a u pacientů s historií krvácení
do GIT (15,9 případů na 10 000 pa
cientů/měsíc) ve srovnání s pacienty
užívajícími glukokortikoidy bez těchto
rizikových faktorů (2,8 případů na
10 000 pacientů/měsíc).

Farmakokinetická interakce
Jak již bylo zmíněno výše, interakce
mezi glukokortikoidy a warfarinem
může mít i farmakokinetický charakter
a rovněž se projevuje zvýšenou pravdě
podobností krvácení, k čemuž na roz
díl od farmakodynamické interakce
dochází zvýšením antikoagulační účin
nosti warfarinu. Otázkou však dopo
sud zůstává přesný mechanizmus této
interakce.
Hazlewood et al [3] předpokládají
ovlivnění jaterního metabolizmu kom
peticí na cytochromu P3A4, protože
prednison, metylprednisolon i warfa
rin jsou substráty tohoto cytochromu.
Mohlo by tak docházet ke zvýše
ným plazmatickým hladinám warfa
rinu, a tím pádem i ke zvýšenému an
tikoagulačnímu účinku. Warfarin se
však z větší části metabolizuje také
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prostřednictvím izoenzymů CYP1A2
a CYP2C9, proto různá odpověď pa
cientů může být způsobena genetic
kou def iciencí a/nebo inhibicí jed
noho izoenzymu. Kaufman [4] uvádí
ještě další teorii. Ta předpokládá zvý
šení dostupnosti warfarinu díky do
časnému zvýšení pH séra v důsledku
terapie glukokortikoidy, protože al
kalóza, která terapii glukokortikoidy
provází, může snížit vazbu warfarinu
na plazmatické proteiny.
Studie autorů Hazlewood et al [3]
byla provedena retrospektivně z lékař
ských záznamů v období 8,5 let a byli
do ní zahrnuti pacienti, kterým byly
perorální glukokortikoidy, metylpred
nisolon či prednison, podávány krát
kodobě v blíže nespecifikované dávce
s postupným vysazením. Průměrná
doba podávání glukokortikoidů byla
9 dnů (6–30 dnů). Ze studie byli vyřa
zeni všichni pacienti, kteří ve stejném
čase užívali medikaci, která měla zdo
kumentovanou interakci s warfarinem.
Společné podání bylo hodnoceno
u 32 pacientů a interakce se projevila
signifikantním zvýšením mezinárod
ního normalizovaného poměru (INR –
International Normalized Ratio) téměř
u všech pacientů.
V dalších zdrojích byla interakce po
zorována při vysokodávkovém podá
vání glukokortikoidů (500–1 000 mg
metylprednisolonu) ve 2 kazuistikách
u pacientů s roztroušenou skleró
zou [4], rovněž k významnému zvýšení
INR, průměrně k hodnotě 8,04, došlo
v kohortové studii u 10 pacientů se zá
nětlivými autoimunitními onemocně
ními [5]. Někteří pacienti užívali dlou
hodobě další potenciálně interagující
léčiva (estrogeny, antidepresiva, amio
daron), avšak v období podávání glu
kokortikoidů, stejně tak před jejich na
sazením a po něm, nedošlo ke změně
v jejich dávkovacím schématu.
V literatuře se občas můžeme setkat
i s informací o možném snížení anti
koagulační účinnosti warfarinu, avšak
dle našeho zhodnocení tato infor
mace patrně pochází ze starších stu
dií, které používaly starší typy anti

koagulačních látek (acenokumarol,
dikumarol, etylbiskumacetát). Dnes se
z těchto látek již žádná v praxi nepo
užívá. Hazlewood et al [3] uvádějí ve
své studii z roku 2006, že za posledních
50 let nepopsala snížení antikoagulač
ního účinku žádná studie. Též my jsme
žádnou takovou studii po prohledání
dostupné literatury nenašli. Informace
týkající se snížení antikoagulačního
účinku však může pramenit i z nejas
ného mechanizmu interakce těchto
látek a také proto, že glukokortikoidy
jsou některými zdroji řazeny mezi in
duktory CYP3A4 [6,7].

Doporučení pro praxi
Projevy interakce mezi glukokortikoidy
a warfarinem nastávají opožděně, což
je dáno charakterem mechanizmu
účinku warfarinu, a tato interakce je
hodnocena jako klinicky závažná (In
fopharm, Micromedex). Při společ
ném podávání je doporučeno pečlivě
monitorovat INR a pátrat po krvá
civých projevech, zvláště při začátku
a ukončení současné terapie. V pří
padě nutnosti, při zvýšeném nebo sní
ženém INR, je pak doporučeno upra
vit dávkování warfarinu [3,8]. Nelze
však doporučit předběžnou úpravu
jeho dávek, protože nelze zcela vylou
čit opačný efekt interakce (snížení INR,
viz výše) [3].
Je vhodné také zvýšit opatrnost v si
tuaci, kdy k nasazení nebo zvyšování
dávek glukokortikoidů dochází u chro
nicky warfarinizovaných pacientů v ne
mocnici. Hodnota INR je samozřejmě
ovlivňována i jinými léčivy podáva
nými v nemocnici a její změny nelze dát
do souvislosti pouze s interakcí s glu
kokortikoidy. INR je však v nemoc
nici ve většině případů rutinně měřeno
a možný výkyv INR je včas odhalen.
Problém ovšem může nastat při pře
chodu z nemocniční péče do ambu
lantní praxe, kde postupně dochází ke
snižování dávek glukokortikoidů a mě
ření INR může být opominuto. V ta
kovém případě je vhodné poučit pa
cienta, aby požadoval častější kontrolu
u svého lékaře.
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Při současném podávání warfarinu
a glukokortikoidů, zvláště vysokých
pulzních dávek, je rovněž vhodná pre
vence gastrotoxicity pomocí inhibitorů
protonové pumpy, stejně jako v pří
padě podávání těchto vysokých dávek
glukokortikoidů bez warfarinu.

Závěr
I přesto, že glukokortikoidy i warfarin
jsou léky, které se používají již řadu let,
a zdá se, že jsou již zcela známé, je je
jich společná interakce stále provázena
nejasnostmi a byl by vhodný výzkum ke
zjištění přesného mechanizmu této in
terakce. Je proto namístě věnovat spo
lečnému podání zvýšenou pozornost

a nepodceňovat známé a praxí ověřené
látky.
Podpořeno výzkumným projektem SVV
265 005.
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KOMENTÁŘ
Lékové interakce patří mezi DRPs, které jsou v praxi často řešeny, ať už s větším či
menším úspěchem. Léková interakce vzniká při společném podání minimálně dvou léčiv,
jejichž kombinace vede k nežádoucímu účinku (toxicitě, neúčinnosti), a nebo zvyšuje
riziko jeho vzniku. Vyšší riziko interakcí lze očekávat u nemocných užívajících účinnější
léčiva (většinou léčiva s úzkým terapeutickým rozmezím) a u nemocných s polyfarmacií.
Obě podmínky splňují často pacienti se SOP.
Systematické sledování lékových interakcí je obtížné, zvláště pak v případě
farmakodynamických interakcí. Z etických příčin chybí dostatek přímých studií, které by
sledovaly vztah mezi kombinací léku a nežádoucími účinky lékové interakce. Proto se
poznatky o interakcích doplňují postupně v průběhu používání léku v praxi, kde se daný
lék v organismu setká s jinými látkami.
První předkládaná práce publikovaná v zahraničním časopise Drugs of Today
(IF2011 = 1,277; p-ISSN: 1699-3993) je systematická rešerše, která shrnuje významné
lékové interakce klasických antirevmatik (glukokortikoidů, imunosupresiv a antimalarik)
s léky běžně se vyskytujícími v klinické praxi. Práce je zaměřená na klasická antirevmatika
(resp. syntetické DMARDs) především z toho důvodu, že i přes velmi slibné výsledky
biologické léčby se jedná o stále nejčastěji předepisované léky v terapii SOP (naše
zkušenosti). Lze proto předpokládat, že naprostá většina pacientů se setká právě s těmito
klasickými antirevmatiky.
Analýze lékových interakcí klasických antirevmatik se věnovaly některé předchozí
práce [87, 88]. Van Roon a kol. [87] provedli rešerši interakcí z databází Medline
a Embase za období 1968 až 2009. Nalezené interakce pak byly zhodnoceny skupinou
revmatologů a skupinou klinických farmaceutů. Autoři rešerší odhalili 40 interakcí,
avšak ne všechny byly klinicky významné. Jejich hlavním cílem však bylo zhodnotit
interdisciplinární neshodu mezi revmatology a klinickými farmaceuty při hodnocení
klinické relevance interakcí. Ze 40 nalezených interakcí považovaly obě skupiny
17 interakcí za klinicky významné, u 10 interakcí pak nebyla shoda v názorech. Haagsma
[88] se ve své práci z roku 1998 zaměřil na klinicky významné interakce s DMARDs, které
identifikoval z databáze Medline použitím klíčových slov „antirheumatic drugs“, „drug
interactions“ a jmen jednotlivých DMARDs. Autor určil klinickou relevanci každé
popsané interakce a u některých doplnil doporučení pro klinickou praxi. V rešerši
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představil 38 lékových interakcí, z nichž některé se týkaly dnes již nepoužívaných léčiv
(interakce s cimetidinem, cisapridem, probenecidem atd.)
Na rozdíl od předchozích studií [87, 88] byly do naší rešerše zahrnuty i novější
látky jako je leflunomid, který se v době provedení starších studií v léčbě ještě nepoužíval,
a glukokortikoidy, jejichž chorobu modifikující efekt je také u některých nemocí
diskutován. Průlomovou prací se v této problematice stala práce Kirwana a kol. [32],
která poukázala na pozitivní vliv dlouhodobého užívání nízkých dávek glukokortikoidů
na rentgenovou progresi revmatoidní artritidy. Glukokortikoidy byly zařazeny i z důvodu
jejich velkého významu v revmatologii, kdy i přes své časté nežádoucí účinky patří stále
mezi nenahraditelné a často používané léky. Překládaná rešerše se nezabývá interakcemi
nesteroidních antirevmatik, protože této problematice se věnovala již celá řada jiných
studií [89 - 91]. I v případě nesteroidních antirevmatik se však můžeme setkat s mnoha
lékovými interakcemi (např. s antikoagulancii, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,
antihypertenzivy, antidiabetiky) [89 - 91]. Jejich význam bývá dále umocněn širokým
použitím nesteroidních antirevmatik v praxi, zvláště pak u pacientů se SOP s typickou
zánětlivou bolestí kloubů, a jejich dostupností pro pacienty i bez lékařského předpisu.
V předkládané práci byl prvním zdrojem pro vyhledání interakcí databáze Drugdex
systému Micromedex [92]. Tato databáze byla zvolena především z toho důvodu, že
umožnila poměrně rychlé vyhledání možných rizikových kombinací léčiv, i když zdaleka
ne všechny z nalezených interakcí bylo možné považovat za významné či klinicky
relevantní. Z více jak 300 nalezených interakcí byly proto vytříděny ty interakce, které
byly databází Drugdex ohodnocené jako středně závažné až kontraindikované. Současně
byly vyřazeny interakce, jejichž význam byl pouze teoretický. Po selekci bylo nutné dané
interakce ověřit a zpracovat pro použití v klinické praxi. K tomu byly použity následující
zdroje: Pubmed, Medline, Kompendium lékových interakcí InfoPharm [93], SPC
přípravků a literatura nalezených článků. Použitými klíčovými slovy pro vyhledávání ve
zdrojích byly „interactions“, „drug interactions“ a názvy jednotlivých interagujících léků.
Vyhledávání studií nebylo omezeno jejich rokem vydání.
Výsledkem rešerše bylo 20 klinicky významných, středně až velmi závažných
interakcí. Z hodnocených léčiv byly interakce nalezeny u glukokortikoidů, metotrexátu,
leflunomidu, azathioprinu, cyklosporinu, cyklofosfamidu, penicilaminu, sulfasalazinu
a antimalarik. U každé interakce byl popsán a zpracován její charakter, mechanismus
a nástup účinku, zhodnocena její klinická závažnost a kvalita dokumentace a formulováno
doporučení pro klinickou praxi.
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Vzhledem k tomu, že většina léků používaných při terapii SOP vyžaduje díky
svému charakteru (toxicita, výskyt nežádoucích účinků, specifické dávkování) zvláštní
pozornost, je monitorování a následné řešení lékových interakcí velmi důležitou součástí
péče o pacienta. Terapii může běžně provázet i několik potenciálních interakcí, ale jen
některé z nich se klinicky manifestují. Důležitou roli zde kromě samotného charakteru
interakce může hrát dávka podaných léčiv, délka a způsob aplikace a klinický stav
pacienta. I přes teoretické poznatky, které jsou o interakcích známé, však může být
potvrzení asociace mezi klinickým projevem a přítomnou kombinací léčiv někdy
problematické. V analyzování lékových interakcí nám mohou pomoci poznatky
o farmakodynamických, farmakokinetických i fyzikálně chemických vlastnostech společně
podávaných léčiv, dále sledování klinického stavu pacienta a laboratorní metody,
např. monitorování lékových hladin (např. interakce s digoxinem) a sledování
laboratorních ukazatelů účinku či toxicity kombinace (např. sledování INR při interakcích
warfarinu či jaterních testů při interakcích metotrexátu). Význam mají ale i jednotlivá
kazuistická sdělení, která poukazují na potenciální rizika, jež lze dále analyzovat.
Při rešerši bylo zjištěno, že většina z nalezených interakcí nastupuje opožděně
(např. interakce s warfarinem) a v praxi je třeba tento časový odstup při jejich
monitorování zohlednit jak při nasazení, tak při ukončení podávání rizikové kombinace.
Odhalování lékových interakcí může být dále ztíženo vlastními klinickými projevy SOP,
které mohou být někdy podobné projevům interakce. Jedná se např. o nefrotoxicitu
při kombinaci metotrexátu s kotrimoxazolem nebo o myopatii při léčbě glukokortikoidy
s azolovými antimykotiky. Takové projevy interakce mohou být jen těžce rozpoznány
od symptomů lupusové nefritidy či polymyozitidy. Proto v případech, kdy jednoznačný
průkaz interakce chybí, lze za jednu z důležitých diagnostických známek interakce
považovat její opakovaný výskyt při opětovném nasazení potenciálně rizikové kombinace.
Vzhledem ke složitosti analýzy lékových interakcí a neustálému zavádění nových
léčiv do praxe nebylo plno interakcí stále ještě do detailů prozkoumáno či vůbec objeveno.
Proto je v praxi důležité nepodceňovat neznámé reakce pacienta a pátrat i po lékových
příčinách. Předkládaná práce by měla přispět ke zvýšení povědomí o lékových interakcích
v revmatologii a vést k minimalizaci rizika terapie.
Jednou z nalezených významných lékových interakcí byla i interakce mezi
glukokortikoidy a warfarinem, jejichž použití v praxi je velmi časté i mimo oblast
revmatologie, a proto byla tato interakce samostatně a podrobněji zpracovaná. Přehledová
práce shrnující současné poznatky o interakci mezi glukokortikoidy a warfarinem je
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druhou předkládanou prací, která byla publikovaná v českém časopise Vnitřní lékařství
(Scopus; ISSN: 0042-773X).
Glukokortikoidy tvoří významnou součást terapie revmatických, i jiných
zánětlivých či autoimunitních nemocí. Přestože je často diskutován jejich přínos v poměru
k rizikům, v některých oblastech léčby jsou stále nenahraditelné. Jelikož u pacientů se SOP
byla objevena souvislost s výskytem hyperkoagulačního stavu (např. antifosfolipidového
syndromu) [94, 95], lze očekávat, že se vedle antirevmatické léčby setkáme i s léčbou
antikoagulační. Warfarin je stále nejčastěji používaným perorálním antikoagulanciem
v České republice a kromě léčby a prevence různých hyperkoagulačních stavů se s ním
pacienti se SOP mohou setkat i z důvodu řešení přidružených potíží jako je např. fibrilace
síní či náhrada srdeční chlopně.
Ačkoli se jedná o látky používané v praxi již řadu let, interakci mezi nimi stále
provázejí některé nejasnosti. Prezentované sdělení proto shrnuje současný stav poznání
v této oblasti a věnuje se jak farmakodynamickému, tak i farmakokinetickému charakteru
této interakce. Závěr sdělení je pak věnován doporučení pro klinickou praxi, které může
pomoci v řešení této interakce.
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Abstract Although drug compliance is a crucial component
of treatment effectiveness in chronic diseases, it has never been
evaluated in patients with systemic scleroderma. Therefore, the
aim of this descriptive study was to determine the drug compliance rate in systemic scleroderma patients and to identify
risk factors for noncompliance in these patients. A crosssectional observational study was conducted. All patients with
systemic scleroderma (n041) who visited a rheumatic center
and signed an informed consent form were included. Data
were obtained during structured interviews with patients and
from medical records. The Compliance Questionnaire Rheumatology (CQR) was used to determine patient compliance.
The relationships between compliance rate and demographic
and clinical characteristics were examined. The mean CQR
score was 75 %. Based on a dichotomous rating, only 42 % of
the patients achieved a satisfactory compliance rate (≥80 %).
No relationships between various demographic and clinical
characteristics and CQR score expressed as continuous or
dichotomous variables were found. This study represents the
first evaluation of drug compliance in patients with systemic
scleroderma. Many noncompliant patients were identified, but
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no common risk factors for noncompliance were discovered.
The reasons for noncompliance seem to depend on the personal features of the patients.
Keywords Adherence . Patient compliance .
Questionnaire . Rheumatology . Systemic scleroderma

Introduction
Systemic scleroderma (SSc) is a rare chronic autoimmune
rheumatic disorder from the family of connective tissue diseases. The spectrum of clinical manifestations and the prognosis of individual patients are highly heterogeneous. Limited
work participation of SSc patients and a need to change jobs
and take full-time sick leave were shown in several studies
[1, 2]. Although no causal treatment is currently available,
there are several options for symptomatic treatment that
benefited patients in several randomized clinical trials [3].
The success of treatment depends on the individual sensitivity
of patients, but it is also greatly influenced by patient compliance.
Drug compliance is a crucial component of treatment
effectiveness in chronic diseases. According to the World
Health Organization only about 50 % of patients are compliant with chronic medication [4]. Drug compliance is also
expected to play an important role in the treatment of SSc,
with implications for determination of the therapeutic drug
value. Knowledge of the risk factors for noncompliance can
also be helpful in the prediction of individual drug compliance rates. Nevertheless, drug compliance in SSc patients
has not yet been determined. The problem in treatment
compliance to long-term medications has been shown in
patients with connective tissue diseases other than SSc [5].
A literature search uncovered studies evaluating the relationship between drug compliance and common demographic and clinical characteristics in other diseases [6, 7],
but there was no study assessing a relationship between drug
compliance and quality of life. Nevertheless, in our opinion,

Clin Rheumatol

patients with a lower quality of life are likely to show a
higher rate of compliance. Therefore, the aim of this study
was to determine the drug compliance rate in SSc patients
and to identify demographic and clinical risk factors for
noncompliance in these patients, including quality of life.

Materials and methods
Participants
A cross-sectional observational study was conducted in SSc
patients. All patients≥18 years of age who fulfilled the American College of Rheumatology Classification Criteria for SSc
[8] and who visited the rheumatic outpatient center in Hradec
Kralove (Czech Republic) between January 2010 and June
2011 were considered for inclusion in the study. Only patients
who signed an informed consent form were enrolled. The
study has been approved by the Ethics Committee of the
University Hospital Hradec Kralove (Czech Republic), which
meets the requirements of ICH GCP E6 standards.
Methods
Structured interviews were conducted with patients to determine drug compliance, demographic (age, sex, height and
weight, education, living alone/together, employment, and
smoking), and clinical (pharmacotherapy, health status, and
quality of life) characteristics. Data regarding patient anamnesis (form of SSc and disease duration) and pharmacotherapy were obtained from medical records. Interviews were
standardized in a written protocol and lasted approximately
40 min. These interviews were conducted by one researcher
and took place in a discrete place in the waiting room on the
day of a visit to the rheumatologist.
Instruments
Each interview started with a general questionnaire focusing
on demographic characteristics: age, sex, height and weight,
education, living alone/together, employment, and smoking.
Data about pharmacotherapy (names and number of drugs
used, dosage schedule, and side effects) were obtained during interviews and from medical records. For the assessment
of side effects, patients were asked: “Do you experience any
side effects after your treatment? If yes, then which?” To
assess the fear of side effects listed on the package leaflets,
patients were asked: “Are you worried about the information
on side effects in the patient leaflet?”
Health status was measured via three questionnaires:
Health Assessment Questionnaire (HAQ) [9], Scleroderma
Assessment Questionnaire (SAQ) [10], and Scleroderma
Functional Assessment Questionnaire (SFAQ) [11]. For the

HAQ and SAQ, the possible range is 0–3, and for the SFAQ,
it is 0–33; in all cases, a higher score indicates greater
disability. The HAQ was scored by the standard way, which
takes into account the use of aids and devices.
Quality of life was measured using the Short Form 36
version 2 (SF-36v2) plus norm-based scoring [12]. This is a
generic health status measure consisting of 36 items assessing eight domains, with two summary scores: Physical
(PCS) and Mental (MCS) Component Summary. These
domains and summary scores were normed to the US general population in which the mean (±SD) score is 50 (±10).
A standard 4-week recall period was used [13].
Patient drug compliance was determined using the Compliance Questionnaire Rheumatology (CQR) [14]. For our
purposes, this 19-item questionnaire was adapted for SSc by
replacing the term “rheumatoid arthritis” with the term “systemic scleroderma”. The possible range of this questionnaire
is 0 (complete noncompliance) to 100 (perfect compliance).
The Czech version of the HAQ and SF-36v2 questionnaires was available. In the case of the SAQ, SFAQ, and
CQR, standard forward/backward translation by independent
translators and cross-cultural adaptation was performed
according to the recent guidelines [15]. After the initial translation of every questionnaire, synthesis of the translations,
back translation, and consolidation of all versions, the pilot
version of the questionnaires was tested in a group of 30
patients with rheumatic disorders. Responses, together with
patients' opinions on the meaning of the items, were explored,
and the final version of every questionnaire was developed.
All questionnaires were evaluated in the standard way.
Patient anamnesis (form of SSc, disease duration, comorbidities, and use of psychiatric drugs as potential confounder
for compliance) was obtained from medical records.
Data analysis
Data were analyzed using the statistical software NCSS 2007.
Descriptive statistics are presented as the mean (±SD) or
median (25th–75th percentile), depending on the distribution
of the measured variables. Based on our judgment and in
agreement with previous studies using CQR [7, 16], the cutoff
score of 80 % was used. The relationship between patient
demographic and clinical characteristics and the CQR score
(expressed as a continuous (0–100 %) or dichotomous (<80 or
≥80 %) variable) was screened using Fisher's exact test,
Spearman correlations, two-sample T test, and one-way
ANOVA. The level of significance was α00.05.

Results
Of the total number of patients with SSc (n044) visiting the
rheumatic center in the monitored period, 41 (93 %) patients
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participated in the study. Three patients refused to participate for reasons unrelated to the study. The demographic
and clinical characteristics of the participating patients are
shown in Table 1. Employment and living alone/together
were not evaluated given the small number of patients in the
relevant subgroups.
In our group of patients, the most common symptoms and
complications related to SSc were Raynaud's phenomenon
(78 %), gastrointestinal disorders (66 %), interstitial pulmonary fibrosis (66 %), and pulmonary arterial hypertension
(24 %). Almost all patients had visible skin changes, and in
44 % of them, digital ulcers developed during the course of
SSc. The most common comorbidities of patients were
cardiovascular disorders, thyroid and venous disorders,
and osteoporosis. Seventeen percent of patients used psychiatric medication. The most frequently used drugs associated with SSc treatment were omeprazole (68 %),
Table 1 Demographic and
clinical characteristics of
patients with systemic
scleroderma

glucocorticoids (66 %), calcium channel blockers (34 %),
and penicillamine (34 %). Most patients used calcium
(70 %) and vitamin D (60 %) for the prevention of osteoporosis. Five percent of patients used oral treatment for
pulmonary hypertension (bosentan and sildenafil). In the
course of SSc, 27 % of patients had been treated by pulse
cyclophosphamide, and 10 % by intravenous prostanoids.
About a quarter of patients (24 %) were currently experiencing at least one side effect, mostly in the gastrointestinal
tract, or weight gain as a result of glucocorticoid therapy.
During the interviews, patients were asked if they were
concerned about the information on side effects in the patient information leaflet, with 15 % reporting that this was
the case.
The mean CQR score was 75.4 % (±14.3), ranging from
42.1 to 97.9 %. Twenty-four patients (58.5 %) achieved a
compliance rate less than 80 %. The average compliance

Characteristics of patients (n041)
Age, years (mean (±SD))
Female, n (%)
BMI, mean (±SD)
Education, n (%)

Smoking, n (%)

Form of SSc, n (%)

Number of medicines, mean (±SD)
Disease duration, median (25th–75th percentile)
SSc treatment, n (%)

BMI body mass index, SLE
school-leaving exam, SSc systemic scleroderma, SF-36v2
Short Form 36 2nd version, PCS
Physical Component Summary,
MCS Mental Component Summary, SAQ Scleroderma Assessment Questionnaire, IDS Index
of Disease Status, HAQ Health
Assessment Questionnaire,
SFAQ Scleroderma Functional
Assessment Questionnaire

Comorbidities, n (%)

SF-36v2 (0–100), mean (±SD)
SAQ-IDS (0–3), median (25th–75th percentile)
HAQ (0–3), median (25th–75th percentile)
SFAQ (0–33), median (25th–75th percentile)

Basic
Secondary, without SLE
Secondary, with SLE
University
Smokers
Ex-smokers
Lifelong non-smokers
Limited
Diffuse
Sclerosis sine scleroderma

Omeprazole
Glucocorticoids
Calcium channel blockers
Penicillamine
Cyclophosphamide
Prostanoids
Bosentan, sildenafil
Cardiovascular disorders
Venous disorders
Thyroid disorders
Osteoporosis
PCS
MCS

57.4 (±13.3)
31 (75.6)
25.6 (±4.1)
5 (12.2)
20 (48.8)
13 (31.7)
3 (7.3)
7 (17.1)
12 (29.3)
22 (53.7)
24 (58.5)
16 (39.0)
1 (2.4)
8.7 (±3.8)
6.8 (2.7–10.8)
28 (68.3)
27 (65.9)
14 (34.1)
14 (34.1)
11 (26.8)
4 (9.7)
2 (4.9)
19 (46.3)
13 (31.7)
10 (24.4)
7 (17.1)
31.0 (±11.2)
49.7 (±9.2)
0.65 (0.46–0.83)
1 (0.44–1.63)
5 (2–9)
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rates in the <80 % and ≥80 % groups were 65.7 and 89.1 %
(P<0.001), respectively. A number of demographic and
clinical patient characteristics were tested for possible association with the CQR score, expressed as a dichotomous
(<80 or ≥80 %) or continuous variable (Table 2). No relationships were found between the tested demographic and
clinical characteristics and CQR score. Likewise, no significant relationship of the CQR score neither to quality of life,
Table 2 Relationships between
patients' characteristics and CQR
score

CQR Compliance Questionnaire
Rheumatology, BMI body mass
index, SLE school-leaving exam,
SF-36v2 Short Form 36 2nd
version, PCS Physical Component Summary, MCS Mental
Component Summary, SAQ
Scleroderma Assessment Questionnaire, IDS Index of Disease
Status, HAQ Health Assessment
Questionnaire, SFAQ Scleroderma Functional Assessment
Questionnaire
*

P<0.05

a

Two-sample T test

b

Spearman correlation

c

Fisher's exact test

d

One-way ANOVA

Factors

expressed as PCS, MCS, and eight domains (data not
shown), nor to particular treatments was found.

Discussion
Drug compliance is a crucial component of treatment effectiveness, and knowledge about such compliance can affect

CQR score

CQR score

Dichotomous

Continuous

<80 %
n024

≥80 %
n017

P*

Age, mean
Female, n (%)
BMI, mean
Education, n (%)

54.5
18 (75)
25.7

61.4
13 (77)
25.5

0.099a
1.000c
0.977a
0.258c

0.20
–
0.23
–

0.22b
0.76a
0.16b
0.74d

Basic
Secondary, without SLE
Secondary, with SLE
University
Smoking, n (%)
Smokers
Ex-smokers
Lifetime non-smokers
Form of SSc, n (%)
Limited
Diffuse
Sclerosis sine scleroderma
Disease duration, median
Number of medicines, mean
Medication, n (%)
Omeprazole users
Glucocorticoids users
Calcium channel blocker users
Penicillamine users

1 (4)
14 (58)
7 (29)
2 (8)

4 (24)
6 (35)
6 (35)
1 (6)
0.202c

–

0.23d

1.000c

–

0.60d

Cyclophosphamide users
Psychiatric drugs users
Comorbidities, n (%)
Cardiovascular disorders
Venous disorders
Thyroid disorders
Osteoporosis
SF-36v2, mean
PCS
MCS
SAQ-IDS, median
HAQ, median
SFAQ, median

2 (8)
7 (29)
15 (63)

P*

r

5 (29)
5 (29)
7 (41)

14 (58)
9 (38)
1 (4)
7.08
8.8

10 (59)
7 (41)
0 (0)
6.58
8.5

0.827a
0.824a

0.04
0.05

0.82b
0.75b

17 (71)
14 (58)
8 (33)
7 (29)

11 (65)
13 (77)
6 (35)
7 (41)

0.742c
0.321c
1.000c
0.512c

–
–
–
–

0.88a
0.10a
0.88a
0.20a

6 (25)
4 (17)

5 (29)
3 (18)

1.000c
1.000c

–
–

0.48a
0.79a

10 (42)
8 (33)
5 (21)
4 (17)

9 (53)
5 (29)
5 (29)
3 (18)

0.537c
1.000c
0.714c
1.000c

–
–
–
–

0.25a
0.70a
0.11a
0.62a

32.1
50.8
0.74
0.75
5.5

29.4
48.0
0.57
1.38
4

0.454a
0.351a
0.302a
0.998a
0.532a

−0.15
−0.04
−0.05
0.08
−0.07

0.34b
0.81b
0.76b
0.63b
0.67b
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determination of the therapeutic drug value and decrease the
costs of treatment. Our study is the first published assessment of drug compliance in SSc patients. We used the CQR
to estimate drug compliance. This compliance-measuring
tool was developed and validated against a Medication
Event Monitoring System (MEMS device) in patients with
inflammatory rheumatic diseases, with high sensitivity and
specificity (98 and 67 %, respectively). An estimated kappa
of 0.78 detected low compliance in this particular population [16]. This type of compliance measurement has several
advantages: questionnaires are cheap, available and well
accepted by patients compared to other methods (e.g., therapeutic drug monitoring and MEMS devices). Streiner and
Norman [17] showed that questionnaires are a widely accepted tool for the measurement of compliance. In our
setting, the interview design was well accepted by patients
because they were interviewed while waiting for a medical
examination. In the case of this infrequent illness, the loss of
data due to incomplete questionnaires was undesirable.
Thanks to the method used, the highest possible number of
returned completed questionnaires was ensured, and the
questionnaires were completed with the same level of quality. The CQR was used because it is the only rheumatologyspecific instrument for compliance measurement validated
for rheumatic diseases.
The studied group of patients was approximately equivalent to the common SSc population when distributions of
their SSc symptoms and complications are compared.
Patients were adequately treated for their symptoms according to the recent guidelines [3]; nevertheless, some patients
benefiting from their established treatment continued the use
of these drugs (e.g., penicillamine) also after publication of
the guidelines. Despite the fact that penicillamine is not
included in the recent guidelines because its effect was not
conclusively established, some papers documented its benefit in the reduction of skin involvement and improvement
in renal, cardiac, and pulmonary involvement [18]. In our
patients, penicillamine treatment was also used in the case of
patients' unresponsiveness to the standard therapy. When
compared to the guidelines, it might seem that a large
number of patients using glucocorticoids and a small number of patients using calcium channel blockers occur in our
study. However, we found other studies describing higher
proportion of patients using corticosteroids [19, 20]. In the
recent study of the European SSc cohort, more than 45 % of
patients were treated by prednisone [21]. Unlike our study,
the use of other corticosteroids (especially methylprednisolone) was not shown; however, their use was included in our
numbers. In our SSc patients, the most common reasons for
the use of corticosteroids were the treatment of associated
synovitis and the use of their immunomodulatory effect after
cyclophosphamide pulse therapy. Some patients also used
glucocorticoids for the prevention of skin involvement at the

beginning of SSc. A proportion of patients using calcium
channel blockers differ among studies. Nevertheless, when
compared to the study performed on a large population of
The Digital Ulcers Outcome (DUO) Registry (registry of
patients with digital ulcers), our result is approximately in
agreement (43 vs. 34 % demonstrated in our study) [22]. It
is necessary to take into account that every patient included
in the DUO Registry is supposed to suffer from Raynaud's
phenomenon and is much more supposed to be treated by
calcium channel blockers. Pulmonary hypertension of
patients was mostly treated by pulse cyclophosphamide
treatment. As published before, it is usual to find regional
differences in manifestation of SSc symptoms and complication, and therefore, a slightly different finding regarding
treatment is natural [20].
Drug compliance has been less extensively studied in
other rheumatic diseases. A review of data published between 1985 and 2007 found only 20 articles dealing with
compliance in rheumatic patients and concluded that there
has been little examination of compliance with medical
treatment in chronic rheumatic conditions [23]. In our study,
the mean CQR score was 75 % (i.e., lower than the cutoff
score of 80 %). This was consistent with other studies that
used the CQR in other rheumatic disorders. In two studies,
de Klerk et al. [14, 16] reported a mean CQR score of 62 %
(±7) and 76.6 % (±12.8) in patients with rheumatoid arthritis
(RA), gout, and polymyalgia rheumatica. Garcia-Gonzalez
et al. [6] found a mean CQR score of 69.1 % (±10.5) in
patients with RA and systemic lupus erythematosus (SLE).
In our study, less than half of the patients achieved a CQR
score higher than 80 %. The proportion of compliant
patients with SSc was lower than that of patients with RA
(67 %) or patients with various rheumatic disorders (52 %)
when using the CQR tool to measure compliance [7, 16]. In
the latter studies, the patient characteristics were, in some
regard, quite similar to our study (e.g., predominance of
women), but in others, slightly different (e.g., in disease
duration or number of drugs used). The mean age of our
patients was similar to that of the patients examined by van
den Bemt et al. [7] and de Klerk et al. [16] but higher than in
the study conducted by Garcia-Gonzalez et al. [6]. The
reason for the higher proportion of noncompliant patients
in SSc group might be probably caused not only by the
availability of more potent treatment in other rheumatic
conditions but also by the character of the disease itself. In
patients with RA, more potent treatment and treatment influencing the disease course are available. Moreover, the
injected route of administration of biological treatment
available for RA is supposed to support compliance. The
course of SSc is usually less symptomatic and variable than
in the case of RA. Therefore, we also suppose that patients
with RA experience greater effect of treatment than SSc
patients. We also examined whether compliance rate differs
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across individual treatments in our SSc patients. The previous studies using CQR did not test this association in other
rheumatic disorders, but we found no significant difference
in overall compliance among patients with various rheumatic treatments and also no influence by psychiatric medication or by the presence of most frequent comorbidities
(Table 2). Nevertheless, we assume that for further investigation of the relationship between compliance rate and
individual medicines, the performance of a drug-specific
method of compliance measurement would be profitable.
We found no association between the CQR score and
demographic and clinical characteristics. Our findings are
partly in agreement with the results of a similar study conducted in patients with RA in which demographic and
clinical characteristics were also unrelated to noncompliance. Only three variables (disease duration, the number of
attributed side effects of the medication, and beliefs about
the need for medication) were related to compliance in the
latter study [7]. In a study conducted on patients with RA
and SLE, of all tested patient characteristics, only lower
education and greater severity of side effects were associated with a lower CQR score, with no difference between RA
and SLE patients [6]. Based on the results of the previous
study, we expected drug compliance to be influenced by the
fear of side effects of the drugs used. Despite the fact that
almost a quarter of patients experienced one or more side
effects and that 15 % of patients were concerned about the
information on side effects in the patient leaflet, neither the
presence of side effects nor the fear of them had any significant relationship with the CQR score in our study. Even
though this result can be somewhat surprising, the review
summarizing the results in the area of drug compliance
states that the presence of side effects is only mentioned
by 5–10 % as a reason for noncompliance [24]. Nevertheless, concerns about medication have been published to be
related to compliance rate [24, 25]. The difference between
our finding and findings of the previous studies is difficult to
explain because no data about SSc patients' concerns or
beliefs about medicines are available. Thus, no indicator of
noncompliance has been found to date. The reasons for
noncompliance seem to be complex and are determined by
the personal features of patients. A questionnaire can help
reveal problems in patient compliance, but an individual
approach to patients is necessary to identify the particular
reasons for noncompliance.
The impact of the disease or drugs on patient's quality of
life was expected to influence noncompliance. Patient characteristics such as age, sex, education, smoking, living
alone/together, number of medicines used, disease duration,
and HAQ score in our study were similar to those of previous studies. The predictive validity of the HAQ in SSc
patients was described by Sultan et al [26]. Health status
was evaluated using SSc-specific health measures (SAQ and

SFAQ). However, according to our literature review, the
relationship between quality of life and compliance has
never been studied. Nevertheless, in our opinion, patients
with a poorer quality of life are likely to show better drug
compliance than patients with a higher quality of life. Therefore, a quality-of-life measure using the most common SF36v2 was included in our study. However, no relationship
between CQR score and quality of life was found either.
A limitation of our work was the small number of
patients assessed, which is partly due to the nature of this
rare disease. For further research, an enlargement of the
sample size is recommended. Based on the results of the
previous study [27], sample size requirements vary widely,
depending upon the outcome measurement chosen and on
the characteristics of patients included. In this study, sufficient sample sizes ranged from 20 to hundreds of patients
for a particular outcome measure chosen. Nevertheless, our
work demonstrates various problems in patient drug compliance that could have an impact on the treatment of
patients and determination of the drug value of drugs used.
Therefore, future research is needed to verify these findings
in a larger number of SSc patients. Another limitation was
the dependence of the results on the instrument of compliance measurement used. Some patient characteristics
showed little variability, partly due to the nature of SSc
(age and disease duration), and the CQR may not be able
to capture small differences within a group of monitored
patients. A comparison of our results with those obtained
using other methods of compliance measurement, e.g., medication event monitoring system, pill count, or pharmacy
records, would thus be useful.
In conclusion, this work confirms that noncompliant
patients occur also among SSc patients. We hope that this
first evaluation of drug compliance in SSc patients will help
enhance patient drug compliance and contribute to awareness of this issue. Clinicians should routinely consider the
question of drug compliance in SSc patients, give more
attention to cases of drug inactivity, and assess the reasons
for noncompliance at an individual level.
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Souhrn: Léková compliance je jedním ze základních předpokladů účinnosti léčby u různých chronických nemocí, mezi něž patří i revmatoidní artritida. Toto onemocnění je charakteristické variabilním průběhem, remisemi a relapsy, a rovněž specifickou léčbou. Charakter
nemoci i používaných léků může představovat riziko z hlediska non-compliance. Stejně jako u jiných chronických nemocí i zde se již dlouhá
léta vědci zabývají zjišťováním míry compliance a cílem tohoto sdělení je shrnout stav poznání v oblasti lékové compliance u revmatoidní
artritidy.
Klíčová slova: léková compliance – adherence – revmatoidní artritida
Drug compliance – a pitfall of therapy of rheumatoid arthritis?
Summary: Drug compliance is one of the conditions for effective treatment of various chronic diseases, including rheumatoid arthritis
as well. This disease is characterized by a variable course, remissions and relapses, and also by specific treatment. The character of this
illness and used medications may represent a risk in terms of non-compliance. As in other chronic diseases, scientists engage in identifying
of the compliance rate for many years and the aim of this work is to summarize the state of knowledge in the field of drug compliance in
rheumatoid arthritis.
Key words: drug compliance – adherence – rheumatoid arthritis

Úvod
Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které je charakteristické svým variabilním průběhem s různě dlouhými
epizodami remise a relapsu. Léčebný
postup se opírá o doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) [1].
V léčbě se uplatňují jak syntetické (metotrexát, leflunomid, sulfasalazin, injekční zlato), tak biologické (adalimumab, certolizumab, etanercept,
golimumab, infliximab) chorobu modifikující léky, glukokortikoidy a nesteroidní antirevmatika. Úspěch léčby
v mnoha případech nezávisí pouze
na individuální citlivosti pacienta, ale
bývá z velké míry ovlivněn pacientovou
lékovou compliance.
Léková compliance (dále jen compliance), tedy dodržování doporučeného léčebného režimu pacientem,
je jedním ze základních předpokladů
účinnosti léčby u různých chronických nemocí. Compliance je dnes
stále častěji nahrazována adherencí,
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která klade větší důraz na pacientovo
aktivní spolurozhodování při léčbě.
Užívání jednotlivých termínů není
jednotné. V některých textech je adherence pojímána za synonymum compliance, v jiných je nadřazeným pojmem pro compliance a perzistenci
(dodržení kontinuity léčby po doporučenou dobu). V našem textu budeme nadále používat starší termín
compliance. Non-compliance pak
znamená nerespektování doporučení zdravotníka (především lékaře),
jak lék užívat, a to jak ve smyslu nedodržení doporučeného schématu,
tak ve smyslu snížení, vysazení či zvýšení denních dávek. Compliance je
ovlivňována především vážností onemocnění, pacientovým vnímáním potřebnosti léku, obavou z nežádoucích
účinků, nedůvěrou v lék, ale i ekonomickou situací. Míru compliance je
možné zvyšovat např. zvolením vhodného farmakoterapeutického režimu
(zjednodušení dávkovacích schémat,
snížení počtu léčiv, zvolením vhodné

lékové formy) a hlavně edukací a motivací pacienta a vytvořením vztahu
mezi pacientem a zdravotníkem [2].
U RA, chronického onemocnění
s variabilním průběhem a různě dlouhými epizodami remise, je riziko non-compliance velmi vysoké. Některé léky
(např. glukokortikoidy, imunosupresiva) jsou zatíženy syndromem příbalového letáku (obava pacientů z uvedených nežádoucích účinků), jiné
můžeme považovat za rizikové z důvodu nepravidelného dávkování (např.
podávání metotrexátu 1krát týdně).
Nelze opomenout ani riziko nadužívání
u léků, které pacientovi zvyšují kvalitu
života.
Již dlouhá léta se vědci zabývají zjišťováním míry compliance u pacientů
s různými chronickými nemocemi. Na
našem pracovišti se kromě jiného zabýváme i sledováním compliance u revmatických pacientů a cílem tohoto
sdělení je shrnout dosavadní úroveň
poznání v oblasti lékové compliance
u pacientů s RA.
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Metodika
Byla provedena rešerše literatury z databáze PubMed. Studie byly vyhledány pomocí kombinace termínů „rheumatoid
arthritis“ a „drug compliance“, „drug
adherence“, „compliance rate“, „adherence rate“, „treatment compliance“,
„treatment adherence“ s omezením na
nadpis či abstrakt publikace bez omezení data publikace. Jako zdroj byla rovněž použita citovaná literatura nalezených článků. Z nalezených studií byly do
naší práce zařazeny ty, které se zabývaly
stanovením míry compliance u RA.

Míra lékové compliance
Přehled nalezených studií, jejich základní charakteristika a výsledky jsou

shrnuty v tab. 1 a 2. Metodika uvedených studií byla různá. Výzkumníci
používali pro měření compliance převážně dotazníkové šetření či rozhovor,
v některých studiích bylo použito hodnocení zdravotnických záznamů, elektronická zařízení typu MEMS (Medication Event Monitoring System,
zařízení zaznamenávající otevření lékovky), laboratorní testy či počítání
tablet. Většina studií byla zaměřena
na hodnocení compliance ke konkrétnímu léku (tab. 1), ostatní hodnotily
compliance k celkové revmatické medikaci (tab. 2). Naměřená míra compliance se v jednotlivých studiích pohybovala v rozmezí od 30 do 98 (teoreticky
může nabývat hodnot 0–100).

Některé studie použily pro hodnocení compliance k tomuto účelu vytvořený specifický dotazník pro zánětlivé revmatické nemoci (Compliance
Questionnaire Rheumatology – CQR).
CQR byl vyvinut v roce 1999 autory
de Klerk et al [3] a doposud představuje jediný specifický dotazník ke zjištění compliance u revmatických nemocí. V roce 2003 byl validován oproti
MEMS, kde vykázal vysokou senzitivitu
a specificitu (98 % a 67 %) [4]. U pacientů s RA byl použit kromě 2 předchozích studií (vývojové a validační)
i v dalších pracích [5–7] a je rovněž
používán v našem výzkumu. Výsledky
studií používajících CQR byly již jednotnější (67 % a 70 %).

Tab. 1. Přehled studií hodnotících lékovou compliance u pacientů s revmatoidní artritidou ve vztahu ke konkrétnímu
léku.
Studie
Lee et al 1979 [13]
Pullar et al 1988 [17]

Beck et al 1988 [21]
Doyle et al 1993 [23]
Miller et al 1999 [11]

Harley et al 2003 [18]

de Klerk et al 2003 [24]

Wendling et al 2005 [25]
Grijalva et al 2007 [26]

de Thurah et al 2010 [7]

Hodnocená terapie
NSAID
penicilamin

Použitá metodika
dotazník/rozhovor
dotazník/rozhovor
laboratorní testy
počítání tablet
laboratorní testy
laboratorní testy
dotazník/rozhovor

Počet pacientů ve studii Míra compliance (0–100)
108
63
26
96
58
77
salicyláty
63
49
penicilamin
49
61
429
56
NSAID
65
steroidy
59
DMARDs
64
zdravotnické záznamy
1 668
metotrexát
68
853
etanercept
81
141
infliximab
68
MEMS
13
diklofenak
67
20
naproxen
81
25
sulfasalazin
55
23
metotrexát
biologická terapie
zdravotnické záznamy
41
98
80
zdravotnické záznamy
3 859
MTX
79
3 174
hydroxychlorochin
77
944
sulfasalazin
85
558
leflunomid
66
904
MTX + hydroxychlorochin
90
75
infliximab
83
374
etanercept
85
120
adalimumab
66
98
MTX + infliximab
64
262
MTX + etanercept
72
107
MTX + adalimumab
71
72
anakinra (± MTX)
metotrexát
dotazník/rozhovor (CQR)
126
70

MEMS – Medication Event Monitoring System, NSAID – nesteroidní antirevmatika, MTX – metotrexát, CQR – Compliance Questionnaire Rheumatology, hodnocení compliance: 0 = úplná non-compliance, 100 = perfektní compliance
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Nalezené studie se kromě již zmíněných parametrů lišily i ve velikosti
a výběru studované populace. Pouze
několik z nich se dále zabývalo hledáním možných rizikových faktorů
non-compliance.

Rizikové faktory pro
non-compliance
V souvislosti s compliance bylo v minulosti studováno již téměř 200 faktorů, avšak žádný z nich se zatím
neukázal být úspěšný v predikci non-compliance [8]. Z našich studií se hodnocením rizikových faktorů zabývala
studie autorů van den Bemt et al [5],
ve které byly hodnoceny různé demografické a klinické faktory ve vztahu
ke compliance. Ze všech zkoumaných
proměnných byl statisticky významný
vztah ke compliance nalezen u délky
trvání nemoci, počtu přisuzovaných
nežádoucích účinků a důvěry pacienta v léčbu. Autoři Garcia-Gonzalez
et al [6] nalezli negativní korelaci mezi
compliance a vážností nežádoucích
účinků a pozitivní korelaci mezi compliance a vzděláním. Oba autorské kolektivy uzavírají své práce tím, že žádný
zásadní prediktor non-compliance nalezen nebyl.
Park et al [9] se ve své práci zabývali vytvořením profilu non-compliantního pacienta. Za nejrizikovějšího z hlediska compliance je v této práci považován vysoce
zaneprázdněný pacient středního věku.
Dvě další studie nalezly pozitivní korelaci
mezi compliance a věkem [10,11]. Owen
et al [12] zaznamenali vyšší compliance
u pacientů s vyšší aktivitou nemoci.
K opačné závislosti došli Lee et al [13],
kteří nalezli i vztah mezi compliance a trváním nemoci, což studie autorů Tuncay
et al [10] nepotvrdila. Müller et al [14]
nalezli nižší compliance ve skupině mladších a aktivních pacientů s vyšším finančním příjmem, s vyšší compliance korelovaly vyšší frekvence návštěv u lékaře,
spokojenost s poskytovateli zdravotních
služeb a dostatek informací o léčbě RA.
Žádné specifické faktory pro RA,
které by umožnily jasnou predikci compliance, ve studiích nalezeny nebyly.
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Tab. 2. Přehled studií hodnotících lékovou compliance u pacientů s revmatoidní artritidou k celkové revmatické terapii bez vztahu ke konkrétnímu
léku.
Studie

Použitá metodika

Owen et al 1985 [12]
dotazník/rozhovor
Taal et al 1993 [27]
dotazník/rozhovor
Park et al 1999 [9]
MEMS
Tuncay et al 2007 [10]
dotazník/rozhovor
Garcia-Gonzalez et al 2008 [6] dotazník/rozhovor (CQR)
van den Bemt et al 2009 [5]
dotazník/rozhovor (CQR)
Müller et al 2011 [14]
dotazník/rozhovor

Počet
pacientů
ve studii
178
71
121
100
70
228
1 199

Míra
compliance
(0–100)
64
93
38
30
70
67
80

MEMS – Medication Event Monitoring System, CQR – Compliance Questionnaire
Rheumatology, hodnocení compliance: 0 = úplná non-compliance, 100 = perfektní
compliance

Diskuze a závěr
Sdělení shrnuje stav poznání v oblasti
compliance u RA. Znalost míry compliance je významná z několika hledisek. Na individuální úrovni je nutné
zvažovat možnou non-compliance při
neúčinnosti nasazeného léku a předcházet tím chybné interpretaci výsledků léčby. Kromě možného ovlivnění účinnosti je správná compliance
základním pilířem minimalizace rizik
terapie. Při nesprávném používání léku
může hrozit poškození pacienta (např.
užívání glukokortikoidů ve večerních
hodinách, svévolné užívání glukokortikoidů pro úlevu od bolesti, denní užívání metotrexátu namísto dávkování
1krát týdně, zdvojování dávky analgetik apod.). Compliance hraje důležitou
roli při určování terapeutické hodnoty
léků v reálné praxi, kde její chybné stanovení může mít dopad na další existenci a používání léku v praxi. Nízká
míra compliance dále přispívá k horším klinickým výsledkům (účinek není
maximalizován) a ke zvýšení zdravotnických nákladů [15]. Dle metaanalýzy, která shrnula dopad non-com
pliance na výsledky léčby u chronických
nemocí, vyplývá, že rozdíl mezi výsledky
léčby může být až 26 % [16].
Z přehledu nalezených studií je patrné, že výsledky jsou velmi nejednotné
a lze jen obtížně vyslovit jednoznačný
závěr. Při interpretování výsledků studií bychom měli zvažovat design stu-

die (např. způsob výběru studované
populace), použitou metodiku a velikost souboru. Od studií používajících
hodnocení zdravotnických záznamů či
elektronická zařízení očekáváme objektivnější výsledky než u dotazníkových
metod, které jsou více zatíženy subjektivní složkou. Za nejpřesnější měření
považujeme přímé stanovení léčiva
v organizmu. Rozdíl mezi použitými
metodami byl patrný např. ve studii
autorů Pullar et al [17], ve které byla
míra compliance zjištěná pomocí laboratorních testů stanovena na 58 %,
při počítání tablet to bylo již 77 %
a při použití dotazníku dokonce 96 %
u stejné skupiny pacientů. O přesnosti
různých metod vypovídá i rozptyl výsledků jednotlivých studií. Nejjednotnější výsledky byly zaznamenány ve studiích, které používaly laboratorní testy
(míra compliance se pohybovala okolo
50–60 %), naopak u dotazníkových šetření byl rozptyl největší (30–96 %), což
je patrně dáno různými typy používaných dotazníků a již zmiňovanou subjektivní složkou ovlivňující hodnocení.
Ve studiích, které hodnotily com
pliance k jednotlivým lékovým skupinám (tab. 2), byla nižší compliance naměřena u nesteroidních antirevmatik,
kortikosteroidů, metotrexátu a kombinací s metotrexátem, vyšší pak u biologické léčby, z níž nejlepšího výsledku
v námi zařazených studií dosáhl infliximab. Důvodem nižší compliance
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u metotrexátu může dle našeho názoru být obava z nežádoucích účinků
uváděných v příbalové informaci, složitější dávkovací interval, ale i pověst cytostatika. U biologické, relativně nové
léčby považujeme za důvody k vyšší
compliance především nutnost důkladného poučení pacienta z hlediska
aplikace léku, případně aplikace lékařem samotným, dále možnost kladení
většího důrazu na intenzivnější edukaci, předepisování těchto léků pouze
spolupracujícím pacientům s vyšší aktivitou nemoci, která je těžce ovlivnitelná jinou farmakoterapií, a v neposlední řadě i dobrá pověst těchto léků.
Lepší výsledek u infliximabu pak přičítáme stejně jako např. autoři Harley et al [18] především jeho způsobu
podání, kdy oproti ostatním biologikům je aplikován pouze intravenózně
a v delším časovém intervalu.
Hodnocení rizikových faktorů nepřineslo žádné převratné závěry. Ze studií
vyplynulo, že méně compliantní jsou
zaneprázdnění, více aktivní pacienti
s nedostatkem informací a s většími
obavami z nežádoucích účinků. Tento
výsledek je v souladu s poznáním u jiných chronických nemocí [19,20]. Korelace mezi compliance a některými
dalšími faktory byly v některých studiích protichůdné, což mohlo být, dle našeho názoru, způsobeno nevhodným
výběrem studované populace (bias)
nebo rušivými vlivy (confounder).
Žádný zásadní a pro RA specifický prediktor nalezen nebyl a vzhledem k ne
zcela jasným výsledkům by byl vhodný
další výzkum v této oblasti.
Z našeho pohledu lze při úvaze nad
compliance pacientů s RA spatřit následující rizika:
1. Pacienti s RA užívají zpravidla dlouhodobě větší počet léků, přičemž
obecně se předpokládá, že větší počet
užívaných léčiv a délka léčby souvisejí
s nižší lékovou compliance [8].
2. Užívané léky bývají často více toxické s častějším projevem nežádoucích účinků. Oproti jiným chronickým terapiím může hrát obava
z nežádoucích účinků používaných
Vnitř Lék 2012; 58(9): 654–658

léků větší roli a být jedním z důvodů
non-compliance. Vztah k nežádoucím účinkům byl popsán i ve výše
uvedených studiích [5,6]. Vzhledem
k toxicitě používaných léků je minimalizace rizik v podobě odstranění
non-compliance z našeho pohledu
velmi důležitá.
3. V období remise, kdy pacienta
nemoc příliš „nebolí“, může docházet k samovolnému a náhlému
vysazení léků bez dohledu lékaře,
což může mít neblahé důsledky pro
pacienta.
4. Nelze opomenout ani finanční důsledky non-compliance. Mohou to
být jednak zbytečné náklady na terapii biologickými léky, která je díky
non-compliance neúspěšná, náklady spojené s hospitalizací pro
léčbu nežádoucích účinků způsobených non-compliance či pro neúspěšnost předchozí léčby opět
způsobenou non-compliance. V neposlední řadě můžeme mezi navýšení nákladů řadit i použití finančně
náročnější léčby z důvodu selhání
základní terapie pro neodhalenou
non-compliance.
I přes uvedená rizika byla pouze ve
3 studiích [9,10,21] naměřená míra
compliance nižší, než je průměrná
hodnota compliance u chronických
nemocí (50 %) uváděná Světovou zdravotnickou organizací [22]. Je možné,
že RA je pacienty vnímána jako závažná nemoc vyžadující léčbu, a proto
se pacienti snaží lékový režim dodržovat. Snad i obava z toxicity léků má za
následek snahu nepochybit v jejich užívání. Rovněž lékaři, kteří s těmito pacienty pracují a revmatické léky předepisují, si patrně více uvědomují možná
rizika a více lpí na vysvětlování a kontrole compliance.
Vzhledem k možným výše uvedeným
rizikům a k zatím ne zcela jednotným
závěrům je nutné problematiku compliance vnímat a dbát na její posilování. Rozhodně není radno ji podceňovat a stále ji musíme považovat za
reálné úskalí léčby RA. Cílenější pod-

poru compliance by v praxi umožnila
predikce její individuální úrovně díky
znalostem o asociaci s možnými rizikovými faktory. Sledováním vlivu různých faktorů na míru compliance se
některé studie zabývaly, avšak stejně
jako u jiných chorob nebyl zatím žádný
faktor přesvědčivě asociován. Zdá se
proto, že důvody non-compliance je
nutné hledat a řešit spíše na individuální úrovni. Z důvodu jejího velkého
významu v terapii bychom doporučili
její posilování na všech úrovních zdravotní péče, a to především individuálním přístupem, poskytnutím dostatečného množství informací a prostoru
k pacientovu vyjádření, vyslyšením jeho
potřeb a problémů s užíváním, vhodnou úpravou farmakoterapeutického
režimu (pokud lze), příp. používáním
pomůcek (např. dávkovačů), edukacemi v ordinacích a v lékárnách i rozšířením konzultačních činností lékáren.
Závěrem je vhodné říci, že sdělení
shrnuje zásadní studie provedené v oblasti compliance u RA a nemělo by být
považováno za kompletní výčet provedených studií ani za metaanalýzu. Taková práce by svým rozsahem značně
přesahovala rámec tohoto sdělení.
Podpořeno výzkumným projektem SVV
265 005.
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KOMENTÁŘ
Druhá část dizertační práce byla věnována lékové compliance pacienta. V pojetí
DRPs jsou jak lékové interakce, tak léková compliance řešeny většinou samostatně, ač se
mohou navzájem velmi významně ovlivňovat. Lze předpokládat, že nežádoucí projevy
interakcí mohou ovlivnit vztah pacienta k léčbě a jeho compliance. Stejně tak nízká
compliance a nevhodné užívání léčiv může potencovat vznik lékových interakcí.
Společnou vlastností obou těchto DRPs je jejich obtížné analyzování v podmínkách
klinických studií. Proto je nutné sledovat je v reálné praxi, což může být u některých
nemocí, zvláště pak u těch s nízkou prevalencí, problematické. Lékové interakce i léková
compliance mají vysoký potenciál vyskytovat se u pacientů se SOP, a to díky chronickému
a symptomatickému charakteru používané léčby, polyfarmacii, častým a závažným
nežádoucím účinkům, složitým dávkovacím schématům apod. Vzhledem k tomu,
že výsledkem přítomnosti těchto dvou DRPs bývá poškození pacienta a zvýšení nákladů
na léčbu, je nutné riziko jejich vzniku minimalizovat.
Literární rešerší bylo zjištěno, že léková compliance nebyla doposud hodnocena
u pacientů se systémovou sklerodermií. Důvodem mohla být nízká prevalence této nemoci,
což může ztížit provedení studií, dále nepřítomnost specifické léčby či nedocenění
významu lékové compliance. Avšak i u pacientů se systémovou sklerodermií lze
předpokládat jak neužívání léků z důvodu obav z terapie či nežádoucích účinků,
tak i předávkování v případě přítomnosti bolesti a nelepšícího se stavu. Byla proto
uskutečněna studie, jejímž cílem bylo zjistit úroveň lékové compliance u tohoto vzácného
onemocnění a najít případné prediktory non-compliance. Tento výzkum je shrnut v první z
předkládaných prací v této kapitole publikované v zahraničním časopise Clinical
Rheumatology (IF2011 = 1,996; p-ISSN: 0770-3198).
K dosažení stanoveného cíle byla zvolena observační monocentrická studie,
do které byli zahrnuti všichni pacienti starší 18 let, kteří v období leden 2010 - červen 2011
navštívili revmatologické centrum v Hradci Králové a u kterých byla stanovena diagnóza
systémové sklerodermie dle platných klasifikačních kritérií [96]. Data byla získána
během strukturovaného rozhovoru s pacienty a ze zdravotní dokumentace (klinická data,
farmakoterapie). Rozhovory byly vedeny na podkladě připraveného souboru dotazníků,
který obsahoval specifický dotazník pro zjištění lékové compliance [97], dotazníky
zaměřené na zjištění zdravotního stavu a funkční schopnosti [98 - 100], dotazník měřící
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kvalitu života [101] a všeobecný dotazník týkající se demografických charakteristik
a farmakoterapie (viz příloha). Rozsáhlost souboru dotazníků byla dána nutností získat
co nejvíce charakteristik pacientů, které mohly být dále testovány pro potenciální vztah
ke compliance.
Metoda strukturovaného rozhovoru byla zvolena z několika důvodů. Zajistila
vysokou účast pacientů ve studii (93 %), což bylo u tohoto vzácného onemocnění žádoucí.
I přes naprosto minimální počet pacientů, kteří odmítli ve studii spolupracovat (3 pacienti),
se jí však účastnilo pouze 41 pacientů. U onemocnění s prevalencí výskytu udávanou mezi
3 až 25 případy na sto tisíc obyvatel [104] lze však tento počet považovat za uspokojivý
výsledek. Dalším důvodem byla snaha snížit časovou náročnost vyplňování dotazníků
pro pacienty. Vyplnění jednoho souboru dotazníků tak trvalo zhruba 40 minut. Vzhledem
k tomu, že pacienti byli osloveni v době čekání na vyšetření u svého revmatologa, nebyla
pro ně tato doba příliš zatěžující a někteří rozhovor považovali spíše za zpestření doby
čekání. Díky rozhovoru, který byl veden stále stejnou osobou, bylo také zajištěno lepší
pochopení otázek pacientem a menší množství vynechaných odpovědí.
Skóre dotazníku pro compliance bylo hodnocené jako spojitá (0 - 100)
i dichotomická proměnná (< 80; ≥ 80), kdy hodnoty vyšší než 80 byly v souladu
s předchozími studiemi považovány z hlediska compliance za uspokojivé [102, 103]. Obě
tyto studie sledovaly lékovou compliance u revmatických nemocných pomocí shodného
specifického dotazníku s naší studií. Van den Bemt a kol. [102] jej použil u skupiny
228 pacientů s revmatoidní artritidou, de Klerk a kol. [103] pak u 127 pacientů
s revmatoidní artritidou, polymyalgií a dnou. Uspokojivou míru compliance v těchto
studiích dosáhlo 68 % [102] a 52 % [103] pacientů.
Předkládaná studie lékové compliance u pacientů se systémovou sklerodermií
přinesla hned několik výsledků. Průměrné skóre dotazníku pro compliance bylo 74,5,
přičemž 58,5 % pacientů nedosáhlo na stanovenou hranici uspokojivé compliance (≥ 80).
Oba tyto výsledky naznačují, že non-compliance bude pravděpodobně aktuálním lékovým
problémem i v léčbě systémové sklerodermie. V praxi je proto vhodné jí při péči
o pacienty se systémovou sklerodermií věnovat pozornost. Ve studii byly dále analyzovány
četné demografické (věk, pohlaví, vzdělání, kouření) a klinické (forma systémové
sklerodermie, trvání nemoci, počet a typ užívaných léků, komorbidity, kvalita života,
zdravotní postižení) charakteristiky pacientů pro potenciální vztah ke compliance. Nalezení
asociace mezi některým z faktorů a lékovou compliance by mohlo být využito
pro snadnější predikci non-compliantních pacientů. Žádný významný prediktor však ve
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studii nalezen nebyl a nebyl nalezen ani významný vztah mezi lékovou compliance a
kvalitou života, který byl rovněž ve studii poprvé zkoumán. Tento výsledek se však velice
blíží jiným studiím, které se věnovaly identifikaci prediktorů compliance (viz dále).
Na rozdíl od systémové sklerodermie, kde předkládaná studie byla první
v hodnocení lékové compliance u těchto pacientů, v oblasti revmatoidní artritidy se tomuto
tématu věnovalo hned několik prací a bylo naopak žádoucí z nich získaná data utřídit.
Důvodů k častějšímu sledování compliance u pacientů s revmatoidní artritidou může být
více. Prevalence revmatoidní artritidy je vyšší (zhruba 0,5 – 1 % populace [26]), s čímž
souvisí snadnější získání pacientů do studií. Svůj podíl má pravděpodobně i přítomnost
účinnější léčby u revmatoidní artritidy, jednotnější léčebné postupy a možná i větší zájem
ze strany výzkumných pracovníků a farmaceutických firem. Výsledek rešeršního šetření
problematiky lékové compliance u pacientů s revmatoidní artritidou shrnuje druhá
předložená práce publikovaná v českém časopise Vnitřní lékařství (Scopus; ISSN: 0042773X). Jejím posláním je kromě shrnutí dosavadních poznatků i zvyšování povědomí
o dané problematice a vytvoření podkladu pro další výzkumnou činnost v této oblasti.
Tato přehledová práce shrnula 17 studií, které se významně lišily jak metodikou,
tak i svými výsledky. Nalezená léková compliance se pohybovala v širokém rozmezí
od 30 [105] do 98 [106]. Stejně jako v případě systémové sklerodermie, ani u revmatoidní
artritidy nebyly ve studiích objeveny žádné specifické faktory, které by umožnily jasnou
predikci compliance. Tento výsledek však není nikterak překvapivý. Hledáním prediktorů
lékové compliance se v minulosti zabývalo již mnoho studií, ať už v oblasti revmatologie
či

mimo

ni,

a

i

přes

zhodnocení

přibližně

200

faktorů

(demografických

a socioekonomických faktorů, klinických charakteristik a dalších) se žádný z nich zatím
neukázal být v predikci compliance spolehlivý [107].
Demografické charakteristiky pacientů (věk, pohlaví, rodinný stav, sociální třída)
jsou obecně považovány za slabé ukazatele compliance. Délka léčby, počet předepsaných
léků, frekvence dávkování a současná přítomnost psychiatrického onemocnění často
negativně korelovaly s compliance, stupeň postižení a parenterální způsob podání léků
naopak přispívaly k vyšší compliance [107]. Bylo také zjištěno, že nižší compliance lze
očekávat při léčbě asymptomatického onemocnění, nedostatku přesvědčení pacienta
v prospěch léčby, chabém vztahu pacienta s lékařem či špatné dostupnosti péče (i finanční)
[108]. I v oblasti revmatologie byly některé koreláty nalezeny. Některé studie naznačovaly
možnou asociaci s délkou trvání nemoci, počtem a závažností nežádoucích účinků,
důvěrou v léky či vzděláním [102, 109]. I přes tyto poznatky je třeba podotknout,
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že většina ze zkoumaných faktorů korelovala ve studiích s compliance nekonzistentně
[107]. Proto by se jejich přítomnost či nepřítomnost neměla považovat za absolutní
ukazatel compliance a v situacích, kdy potíže pacienta na léčbu adekvátně neodpovídají,
by měla být vždy zvážena i otázka případné non-compliance.
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V. ZÁVĚR

ZÁVĚR
V dizertační práci byly analyzovány dva lékové problémy, které mohou provázet
farmakoterapii SOP - lékové interakce a léková compliance pacienta.
Lékové interakce byly analyzovány systematickou rešerší literatury. Výsledky této analýzy
lze shrnout do následujících bodů:
 Z více jak 300 nalezených lékových interakcí bylo identifikováno 20 klinicky
významných interakcí, které lze považovat za středně až velmi závažné a které se
mohou běžně vyskytovat v praxi při léčbě revmatických pacientů.
 Pro každou z těchto interakcí byl zpracován její charakter, mechanismus a nástup
účinku, byla zhodnocena její klinická závažnost a kvalita dokumentace
a formulováno doporučení pro klinickou praxi.
 V samostatném sdělení byla podrobně zpracována interakce mezi glukokortikoidy
a warfarinem, a to vzhledem k častému výskytu této kombinace v praxi i mimo
oblast revmatologie.
 Lékové interakce jsou aktuálním lékovým problémem i v oblasti farmakoterapie
SOP. V praxi je proto vhodné se jim více věnovat, systematicky sbírat zkušenosti
a do jejich řešení zapojit i další specialisty, např. klinické farmaceuty.

V oblasti lékové compliance bylo rešerší zjištěno chybění studií hodnotící lékovou
compliance u pacientů se systémovou sklerodermií. U těchto pacientů byla proto
provedena experimentální práce a analyzována léková compliance včetně jejích
potenciálních prediktorů. Ve zkoumané skupině pacientů se systémovou sklerodermií bylo
zjištěno následující:
 Průměrná léková compliance hodnocená jako skóre specifického dotazníku byla
ve skupině hodnocených pacientů 75,4 (možné rozmezí 0 - 100).
 41,5 % pacientů dosáhlo takové úrovně compliance, kterou lze považovat
za uspokojivou (≥ 80).
 Rozsáhlou analýzou potenciálních rizikových faktorů non-compliance nebyl zjištěn
žádný významný prediktor compliance.
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 Porovnáním literatury bylo zjištěno, že nalezené výsledky v oblasti systémové
sklerodermie jsou podobné situaci u jiných SOP.
 Z důvodu

možné

přítomnosti

non-compliance

u

systémové

sklerodermie

a dosavadní absenci jejích prediktorů je v praxi vhodné se otázkou lékové
compliance u těchto pacientů individuálně zabývat. Správný odběr lékové
anamnézy může tuto problematiku více rozkrýt a přinést stimuly pro další
hodnocení.
Na rozdíl od systémové sklerodermie byla léková compliance již mnohokrát hodnocena
u pacientů s revmatoidní artritidou. Byla proto provedena rešerše literatury s cílem utřídit
dosavadní poznatky o lékové compliance u pacientů s revmatoidní artritidou a tato rešerše
přinesla následující závěry:
 Naměřená míra compliance u pacientů s revmatoidní artritidou se v jednotlivých
studiích pohybovala v rozmezí od 30 do 98 (možné rozmezí 0 - 100).
 Obrovský rozptyl výsledků jednotlivých studií byl pravděpodobně dán nejednotnou
metodikou:
-

Ve studiích byly použity různé metody určené pro sledování lékové
compliance (dotazník/rozhovor, laboratorní testy, počítání tablet, zařízení
zaznamenávající otevření lékovky, zdravotnické záznamy).

-

Některé studie byly zaměřené na hodnocení compliance k celkové medikaci,
jiné na hodnocení compliance ke konkrétnímu léku.

 Přestože některé studie naznačovaly možnou souvislost mezi lékovou compliance
a faktory jako je např. délka trvání nemoci, počet či závažnost nežádoucích účinků,
důvěra

v léčbu,

vzdělání

či

aktivita

nemoci,

žádný

specifický

faktor

pro revmatoidní artritidu, který by umožnil jasnou predikci compliance, ve studiích
nalezen nebyl.
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VIII. SEZNAM ZKRATEK

SEZNAM ZKRATEK
ACPA

protilátky proti citrulinovaným proteinům

CD

diferenciační

skupina

antigenu

(z

angl.

cluster

of

differentiation)
CRP

C-reaktivní protein

DMARD, DMARDs

chorobu modifikující léky (z angl. disease modifying
antirheumatic drugs)

DRP, DRPs

lékové problémy (z angl. drug related problems)

EULAR

Evropská liga proti revmatismu (z angl. European League
Against Rheumatism)

EUSTAR

EULAR Scleroderma Trials and Research Group

HLA

hlavní histokompatibilní systém člověka (z angl. human
leucocyte antigen)

IF

impakt faktor

IL

interleukin

INR

mezinárodní normalizovaný poměr (z angl. international
normalized ratio)

IU

mezinárodní jednotka (z angl. international unit)

MTX

metotrexát

NSA

nesteroidní antirevmatika

NYHA

Newyorská kardiologická asociace (z angl. New York Heart
Association)

PCNE

Evropská síť farmaceutické péče (z angl. Pharmaceutical
Care Network Europe)

SOP

systémová onemocnění pojiva

SPC

souhrn údajů o přípravku (z angl. summary of product
characteristics)

TNF-α

tumor nekrotizující faktor alfa

7-OH-MTX

7-hydroxymetotrexát

81

IX. ABSTRAKT

ABSTRAKT
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra

Katedra sociální a klinické farmacie

Kandidát

Mgr. Lucie Hromádková

Školitel

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Název dizertační práce

Analýza

vybraných

lékových

problémů

u

některých

revmatických nemocí.
Úvod: Systémová onemocnění pojiva jsou specifická svým charakterem a často vyžadují
dlouhodobou agresivní terapii více léky současně. Častá je však i nutnost léčby jiných,
někdy souvisejících nemocí. Vyšší počet užívaných léků, přítomnost nepříjemných
nežádoucích účinků a složitá dávkovací schémata mohou vytvářet vhodné prostředí
pro vznik lékových problémů, jako jsou lékové interakce a léková compliance pacienta.
Cíle: Cílem práce je analýza dvou lékových problémů, lékových interakcí a lékové
compliance, v prostředí farmakoterapie systémových onemocnění pojiva. Cílem je vytvořit
přehled interakcí glukokortikoidů, imunosupresiv a antimalarik s léky běžně se
vyskytujícími v praxi, provést analýzu lékové compliance u pacientů se systémovou
sklerodermií včetně zhodnocení možných rizikových faktorů non-compliance a shrnout
dosavadní poznatky o lékové compliance u pacientů s revmatoidní artritidou.
Metodika: Lékové interakce byly zpracovány systematickou rešerší literatury pomocí
zdrojů: Micromedex, PubMed, Medline, Kompendium lékových interakcí InfoPharm, SPC
přípravků,

citovaná

literatura

použitých

odborných

článků.

Klíčovými

slovy

pro vyhledávání byly: „interactions“ nebo „drug interactions“ a názvy jednotlivých
interagujících léčiv. U každé klinicky významné interakce byl zpracován její charakter,
mechanismus, nástup, klinická závažnost, kvalita dokumentace a doporučení pro klinickou
praxi. Léková compliance u systémové sklerodermie byla zhodnocena experimentální
observační studií provedenou v revmatologickém centru v Hradci Králové v období leden
2010 - červen 2011. Data byla získána během strukturovaného rozhovoru s pacienty
a ze zdravotní dokumentace. U revmatoidní artritidy byla léková compliance hodnocena
pomocí literární rešerše s využitím databáze PubMed. Použity byly kombinace
následujících klíčových slov „rheumatoid arthritis“ a „drug compliance“, „drug
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adherence“, „compliance rate“, „adherence rate“, „treatment compliance“ či „treatment
adherence“.
Výsledky: Z více jak 300 nalezených lékových interakcí bylo identifikováno 20 klinicky
významných, středně až velmi závažných interakcí, které se mohou běžně vyskytovat
při léčbě pacientů se systémovým onemocněním pojiva. Interakce se týkaly následujících
antirevmatických

léků:

prednison,

methylprednisolon,

antimalarika,

metotrexát,

leflunomid, azathioprin, cyklosporin, cyklofosfamid, sulfasalazin, penicilamin. Interakce
mezi glukokortikoidy a warfarinem byla pro častý výskyt této kombinace v praxi i mimo
oblast revmatologie podrobně rozpracována v samostatném sdělení. Průměrná léková
compliance vyjádřená jako skóre specifického dotazníku byla v hodnocené skupině
pacientů se systémovou sklerodermií 75,4 (možné rozmezí 0 - 100), přičemž 41,5 %
pacientů dosáhlo uspokojivé úrovně compliance (≥ 80). Ve studii nebyl nalezen žádný
významný prediktor compliance. Rešeršní zpracování lékové compliance u revmatoidní
artritidy odhalilo velkou rozmanitost výsledků provedených studií a ne zcela jednotné
závěry. Naměřená compliance se ve studiích pohybovala v rozmezí 30 - 98, přičemž pouze
ve třech studiích ze 17 zahrnutých byla stanovena nižší compliance než je její průměrná
hodnota uváděná Světovou zdravotnickou organizací.
Závěr: V dizertační práci byly analyzovány dva lékové problémy provázející
farmakoterapii systémových onemocnění pojiva. Byly shrnuty významné lékové interakce
klasických antirevmatik, provedena analýza lékové compliance a jejích prediktorů
u pacientů se systémovou sklerodermií a setříděny dosavadní poznatky o lékové
compliance u revmatoidní artritidy. Práce je určena všem zdravotníkům pečujícím
o revmatické pacienty a měla by přispět k minimalizaci rizik terapie.
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Introduction: Systemic connective tissue diseases are specific in nature and usually need
to be treated with long-term aggressive treatment consisting of a higher number of drugs.
A need for treatment of other, sometimes related conditions is common as well. The higher
number of drugs, the presence of unpleasant side effects and complicated dosing schedules
may create a suitable environment for development of drug related problems, such as drug
interactions and patient drug compliance.
Objectives: The purpose of the work is to analyze two drug related problems (drug
interactions and drug compliance) in the area of pharmacotherapy of systemic connective
tissue diseases. The work is aimed to review interactions of glucocorticosteroids,
immunosuppressants and antimalarial drugs with common medicines used in practice,
to analyze drug compliance and its potential risk factors in systemic scleroderma
and to summarize existing knowledge about drug compliance in rheumatoid arthritis.
Methods: Drug interactions were investigated during a systematic literature review using
the following sources: Micromedex, PubMed, Medline, InfoPharm Compendium of Drug
Interactions, Summary of product characteristics and reference lists of the retrieved
publications. When searching, the following combinations of key words were used:
interactions, drug interactions and names of particular interacting drugs. For each
interaction, its nature, mechanism, onset and clinical severity were noted, documentation
quality was rated, and recommendations for clinical practice were formulated. To evaluate
drug compliance in patients with systemic scleroderma an experimental observational
study was conducted in rheumatic center in Hradec Králové between January 2010 and
June 2011. Data was obtained during structured interviews with patients and from medical
records. Drug compliance in rheumatoid arthritis was assessed by literature review using
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PubMed. The following combinations of key words were used: „rheumatoid arthritis“
and „drug compliance“, „drug adherence“, „compliance rate“, „adherence rate“, „treatment
compliance“ or „treatment adherence“.
Results: Of more than 300 discovered drug interactions only 20 interactions were
identified to be clinically important, moderate to very severe and potentially occurring
by treatment of systemic connective tissue diseases. Interactions were found for the
following antirheumatic drugs: prednisone, methylprednisolone, antimalarial drugs,
methotrexate, leflunomide, azathioprine, cyclosporine, cyclophosphamide, sulphasalazine,
penicillamine. The interaction between glucocorticosteroids and warfarin was elaborated
in details in a separate work because of the frequent occurrence of this combination
in practice also outside the area of rheumatology. In the evaluated group of patients
with systemic scleroderma the mean drug compliance score measured by a specific
questionnaire was 75.4 (the possible range 0 - 100) and the satisfactory compliance level
(≥ 80) was reached in 41.5 % of patients. No significant predictor of compliance was found
in the study. A review of drug compliance in rheumatoid arthritis revealed a great diversity
of studies in their results and conclusions. Compliance rate measured in studies ranged
from 30 to 98 and only in three of 17 included studies the detected compliance was lower
than the average stated by the World Health Organization.
Conclusion: In the thesis two drug related problems accompanying pharmacotherapy
of systemic connective tissue diseases were analyzed. Important interactions of classical
antirheumatic drugs were summarized, drug compliance and its predictors were tested
in systemic scleroderma patients and present knowledge of drug compliance in rheumatoid
arthritis was reviewed. The work is open to all healthcare professionals who care
for rheumatic patients and it should help to minimize risks of therapy.
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XI. PŘÍLOHY

Přílohu dizertační práce tvoří soubor dotazníků, který byl použit v experimentální studii
hodnotící lékovou compliance a její prediktory u pacientů se systémovou sklerodermií.
Tento soubor obsahuje následující dotazníky:


všeobecný dotazník



dotazník hodnotící lékovou compliance (Compliance Questionnaire Rheumatology)
převzato z: de Klerk E, van der Heijde D, van der Tempel H, van der Linden S.
Development of a questionnaire to investigate patient compliance
with antirheumatic drug therapy. J Rheumatol 1999; 26: 2635-41.



dotazník hodnotící kvalitu života (Short Form - 36 version 2)
převzato z: Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36 item Short-form Health
Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med
Care 1992; 30: 473-83.



dotazníky určené ke zjištění zdravotního stavu

(Scleroderma Assessment

Questionnaire, Scleroderma Functional Assessment Questionnaire, Scleroderma
Health Assessment Questionnaire)
převzaty z: Ostojić P, Damjanov N. The scleroderma assessment questionnaire
(SAQ). Z Rheumatol 2006; 65: 168-75.
Silman A, Akesson A, Newman J et al. Assessment of functional ability
in patients with scleroderma: a proposed new disability assessment
instrument. J Rheumatol 1998; 25: 79-83.
Fries JF, Spitz P, Kraines RG, Holman HR. Measurement of patient
outcome in arthritis. Arthritis Rheum 1980; 23: 581-90.
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Dotazník pro pacienty se systémovou sklerodermií
Tento dotazník je anonymní a je určen pro výzkumné účely. V první části bychom se
rádi dozvěděli obecné údaje o Vaší osobě, které mohou mít souvislost s onemocněním
systémovou sklerodermií a mají význam pro náš výzkum.
Doplňte, prosím, chybějící údaje na vyznačených místech. U otázek s výběrem
možností označte, prosím, křížkem (x) tu odpověď, která nejvíce odpovídá Vaší realitě
(v případě, že se ztotožníte s více odpověďmi, uveďte je všechny).
Výška: …………… Váha: …………… Obvod pasu: ……………
Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
□ základní

□ vyučen (bez maturity)

□ střední s maturitou

□ vysokoškolské

Jaký je Váš rodinný stav?
□ svobodný(á)

□ vdovec/vdova

□ ženatý/vdaná

□ rozvedený/á

Sdílíte s někým Vaši domácnost?
□ s partnerem

□ s dětmi

□ s rodiči

□ žiju sám/sama

□ jiným způsobem ………..

Jaké je vaše současné zaměstnání?
□ student
□ pracující – povolání: ……………………
□ mateřská – původní povolání: ……………………
□ starobní důchodce – původní povolání: ……………………
□ invalidní důchodce – původní povolání: ……………………
□ plný – od kdy: …………… důvod? ……………………
□ částečný – od kdy: ………...... důvod? ……………………
Charakter povolání:
□ administrativní
□ fyzicky náročná práce
□ jemná práce rukou
□ práce s vibračními stroji
□ práce ve znečištěném prostředí (prašném,...)
□ ostatní
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Kouříte v současné době?
□ ano

- jak dlouho kouříte celkem? …………… (sečtěte dobu, po kterou jste kouřil/a)
- kolik cigaret?: ………za den, ……… za týden, ……… za měsíc

□ ne □ nikdy jsem nekouřil/a
□ přestal/a jsem kouřit
- jak dlouho jste kouřil/a celkem? …………… (sečtěte dobu, po kterou jste kouřil/a)
- kolik cigaret jste kouřil/a?: ………za den, ………za týden, ………za měsíc
Užíváte nějaké léky na vázané na lékařský předpis?
(název léku, síla, léková forma, dávkování, délka podávání, indikace, nežádoucí účinky)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................
Kupujete si občas v lékárně jiné léky (nebo doplňky stravy) než ty, které Vám předepsal
Váš ošetřující lékař?
□ ano - jaké? ..........................................................................................................................
□ ne
Zaznamenala jste nějaké nežádoucí účinky během vaší léčby?
□ ano - jaké? ..........................................................................................................................
□ ne
Znepokojují Vás informace o nežádoucích účincích v příbalovém letáku?
□ ano

□ ne
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Níže jsou uvedena tvrzení některých pacientů. Označte, prosím, křížkem (×) pro každé
tvrzení vždy jedno políčko, které nejlépe vystihuje Váš postoj.
Nesouhlasím

Souhlasím

naprosto spíše

spíše naprosto

Pokud mi můj lékař (revmatolog) říká, abych užíval/a
léky, činím tak.

□

□

□

□

Užívám své léky na sklerodermii, protože pak mám méně
zdravotních potíží.

□

□

□

□

Rozhodně se neodvažuji vynechat své léky na
sklerodermii.

□

□

□

□

Pokud si mohu pomoci alternativní terapií, upřednostním
ji před tím, co mi předepsal můj lékař – revmatolog.

□

□

□

□

Své léky mám uloženy vždy na stejném místě, a proto je
nezapomínám brát.

□

□

□

□

Užívám své léky, protože mám naprostou důvěru ve
svého lékaře – revmatologa.

□

□

□

□

Své léky na sklerodermii beru hlavně proto, že mi stále
ještě umožňují dělat to, co chci.

□

□

□

□

Nerad/a užívám léky. Pokud se bez nich obejdu, tak je
neužívám.

□

□

□

□

Občas se mi stane, že léky vynechám, obzvláště tehdy,
když jsem na dovolené či delší dobu pryč.

□

□

□

□

Kromě užívání léků mám i jiný důvod, proč lékaře –
revmatologa – navštěvovat.

□

□

□

□

Od svých léků na sklerodermii neočekávám zázraky.

□

□

□

□

Když léky nemohu snést, neužívám je.

□

□

□

□

Když neužívám své léky na sklerodermii pravidelně,
zhorší se mé zdravotní potíže.

□

□

□

□

Pokud si nevezmu své léky na sklerodermii, mé tělo mě
na to upozorní zhoršením potíží.

□

□

□

□

Užívám léky, protože zdraví je u mě na prvním místě.

□

□

□

□

Na své léky používám dávkovač.

□

□

□

□

Držím se toho, co mi řekne můj doktor.

□

□

□

□

Mám více zdravotních potíží, pokud své léky na
sklerodermii neužívám.

□

□

□

□

Čas od času se stane, že někam odjedu a pak léky
vynechám.

□

□

□

□
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V následující části jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit,
jak se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti. U každé z následujících otázek
označte, prosím, křížkem (×) jedno políčko, které nejlépe vystihuje Vaši odpověď.

1. Řekl/a byste, že Vaše zdraví je celkově:
výtečné
□

velmi dobré
□

dobré
□

ucházející
□

špatné
□

2. Jak byste hodnotil/a své zdraví nyní ve srovnání se stavem před rokem?
mnohem lepší
□

poněkud lepší
□

přibližně stejné
□

poněkud horší mnohem horší
□
□

3. Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během svého typického dne.
Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?
Ano, omezuje Ano, omezuje Ne, vůbec
hodně
trochu
neomezuje
Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých
předmětů, provozování náročných sportů

□

□

□

Středně namáhavé činnosti jako posunování
stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole

□

□

□

Zvedání nebo nošení běžného nákupu

□

□

□

Vyjít po schodech několik pater

□

□

□

Vyjít po schodech jedno patro

□

□

□

Předklon, shýbání, poklek

□

□

□

Ujít více než kilometr

□

□

□

Ujít několik set metrů

□

□

□

Ujít sto metrů

□

□

□

Koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci

□

□

□
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4. Jak často jste se v posledních 4 týdnech setkal/a s některým z dále uvedených problémů při
práci nebo při běžné denní činnosti kvůli zdravotním potížím?
pořád většinou občas málokdy nikdy
Zkrátil se čas, který jste věnoval/a práci nebo
jiné činnosti?

□

□

□

□

□

Udělal/a jste méně, než jste chtěl/a?

□

□

□

□

□

Byl/a jste omezen/a v druhu práce nebo jiných
činností?

□

□

□

□

□

Měl/a jste potíže při práci nebo jiných
činnostech (např. jste musel/a vynaložit zvláštní
úsilí)?

□

□

□

□

□

5. Jak často jste se v posledních 4 týdnech setkal/a s některým z dále uvedených problémů při
práci nebo při běžné denní činnosti kvůli nějakým emočním potížím (např. pocit deprese
nebo úzkosti)?
pořád většinou občas málokdy nikdy
Zkrátil se čas, který jste věnoval/a práci nebo
jiné činnosti?

□

□

□

□

□

Udělal/a jste méně, než jste chtěl/a?

□

□

□

□

□

Byl/a jste při práci nebo jiných činnostech
méně pozorný/á než obvykle

□

□

□

□

□

6. Do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emoční potíže Vašemu normálnímu
společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti v posledních 4
týdnech?
vůbec ne
□

mírně
□

trochu
□

poměrně dost
□

velmi silně
□

7. Jak velké bolesti jste měl/a v posledních 4 týdnech?
žádné
□

velmi mírné
□

mírné
□

střední
□

silné
□

velmi silné
□

8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech?
vůbec ne
□

trochu
□

mírně
□
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poměrně dost
□

velmi silně
□

9. Následující otázky se týkají toho, jak jste se cítil/a a jak se Vám dařilo v posledních 4
týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje jak jste
se cítil/a.
Jak často v posledních 4 týdnech…..
pořád

většinou

občas

málokdy

nikdy

... jste se cítil/a pln/a elánu?

□

□

□

□

□

... jste byl/a velmi nervózní?

□

□

□

□

□

... jste měl/a tak smutnou náladu, že Vás nic
nemohlo rozveselit?

□

□

□

□

□

... jste pociťoval/a klid a pohodu?

□

□

□

□

□

... jste byl/a pln/a energie?

□

□

□

□

□

... jste se cítil/a skleslý/á a sklíčený/á?

□

□

□

□

□

... jste se cítil/a vyčerpán/a?

□

□

□

□

□

... jste byl/a šťastný/á?

□

□

□

□

□

... jste se cítil/a unaven/a?

□

□

□

□

□

10. Jak často v posledních 4 týdnech bránily Vaše zdravotní nebo emoční potíže Vašemu
společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)?
pořád
□

většinou
□

občas
□

málokdy
□

nikdy
□

11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás platí každé
z následujících prohlášení:
určitě
ano

většinou nejsem si většinou určitě
ano
jist/a
ne
ne

Zdá se, že onemocním poněkud snadněji
než jiní lidé

□

□

□

□

□

Jsem stejně zdráv/a jako kdokoliv jiný

□

□

□

□

□

Očekávám, že se mé zdraví zhorší

□

□

□

□

□

Mé zdraví je perfektní

□

□

□

□

□
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Poslední část je věnována Vašemu zdraví a vašim funkčním schopnostem. U každé
z následujících otázek označte, prosím, křížkem (×) jedno políčko, které nejlépe vystihuje Vaši
odpověď.

INTENZITA

nikdy

někdy

často

vždy

Cítíte bolest v prstech, když jsou vystaveny chladu?

□

□

□

□

Padají Vám předměty z rukou, když je držíte?
(např. kus mýdla, sklenice, balíček cigaret?)

□

□

□

□

Zůstává Vám sousto pevné potravy (např. chleba)
ležet za hrudní kostí, když polykáte?

□

□

□

□

Zůstává Vám doušek tekutiny (např. vody, čaje)
ležet za hrudní kostí, když polykáte?

□

□

□

□

Míváte pálení žáhy?

□

□

□

□

Míváte kašel?

□

□

□

□

Vykašláváte hleny?

□

□

□

□

Míváte zácpu nebo průjem?

□

□

□

□

FREKVENCE

ne

trochu

středně

velmi
intenzivně

Mění Vaše prsty barvu (bělají, modrají), když jsou
vystaveny chladu?

□

□

□

□

Pociťujete bolest v hrudníku, když je počasí
chladné?

□

□

□

□

Pociťujete nedostatek dechu, když vystoupáte
dvacet schodů?

□

□

□

□

Pociťujete nedostatek dechu, když chodíte po
rovině?

□

□

□

□

Pociťujete nedostatek dechu, když se oblékáte?

□

□

□

□

Pociťujete nedostatek dechu, když sedíte?

□

□

□

□

Pociťujete bolest při polykání?

□

□

□

□

Pociťujete bolest v prstech, když se dotýkáte
předmětů nebo je držíte?

□

□

□

□
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bez s určitými s velkými neschopen
obtíží obtížemi obtížemi činnosti

SCHOPNOST
Jste schopen/na otevřít ústa dostatečně široce
k tomu, abyste ukousl jablko?

□

□

□

□

Jste schopen/na držet pero a psát?

□

□

□

□

Jste schopen/na zapnout a rozepnout svou košili?

□

□

□

□

Jste schopen/na držet nůž a krájet chléb?

□

□

□

□

Jste schopen/na dostat se z postele bez cizí pomoci?

□

□

□

□

Jste schopen/na osušit celé své tělo ručníkem?

□

□

□

□

Jste schopen/na ustlat svou postel?

□

□

□

□

Označte, prosím, křížkem (×) vždy jedno políčko, které nejlépe vystihuje, jak dobře se Vám
daří zvládat následující činnosti.

normálně,
změnou stylu,
obtížně nedokážu
bez problémů jiným způsobem
Dokážete zdvihnout konvici o objemu
1,5 l a nalít z ní šálek?

□

□

□

□

Dokážete odšroubovat víčko
marmelády již otevřené?

□

□

□

□

Dokážete vyjmout z peněženky korunu
a desetikorunu pomocí palce a
ukazováčku?

□

□

□

□

Udržíte tužku a dokážete se podepsat?

□

□

□

□

Dokážete tužkou popsat polovinu
stránky A4 (dopis)?

□

□

□

□

Dokážete si zapnout a rozepnout
košili?

□

□

□

□

Dokážete si zastrčit košili za kalhoty?

□

□

□

□

Dokážete si učesat vlasy i vzadu na
hlavě?

□

□

□

□

Dokážete si umýt vlasy?

□

□

□

□

Dokážete vstát z toalety bez pomoci
rukou?

□

□

□

□

Vyjdete 20 schodů bez použití
zábradlí?

□

□

□

□
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V této části bychom se rádi dozvěděli, jak Vaše nemoc ovlivňuje Vaši schopnost
fungovat v každodenním životě.
Označte, prosím, tu odpověď, která nejlépe popisuje Vaši schopnost vykonávat běžné činnosti.
Byl/a jste V UPLYNULÉM TÝDNU schopen/na:
bez
obtíží

s určitými
obtížemi

se značnými
obtížemi

nebyl/a jsem
schopen/na

o obléci se včetně zavázání
tkaniček u bot a zapnutí knoflíků?

□

□

□

□

o umýt si vlasy?

□

□

□

□

o vstát ze židle bez opěradel?

□

□

□

□

o ulehnout a vstát z postele?

□

□

□

□

o nakrájet si maso při jídle?

□

□

□

□

o zvednout plný šálek nebo sklenici
k ústům?

□

□

□

□

o otevřít novou krabici mléka nebo
kefíru?

□

□

□

□

o chodit venku po rovném terénu?

□

□

□

□

o vyjít pět schodů?

□

□

□

□

OBLÉKÁNÍ A PÉČE O SEBE

VSTÁVÁNÍ

JÍDLO

CHŮZE

Označte, prosím, každou POMŮCKU NEBO ZAŘÍZENÍ, které obvykle používáte k výše
uvedeným činnostem:
□ hůl

□ chodítko

□ berle

□ invalidní vozík

□ speciálně upravené židle

□ pomůcky pro oblékání
(háček na zapínání knoflíků, táhlo na zip, lžíce na boty s dlouhým držadlem, apod.)
□ speciálně upravené kuchyňské náčiní (např. příbory s upravenou rukojetí apod.)
□ jiné (upřesněte): ................................................................
Označte, prosím, každou činnost, při které obvykle potřebujete POMOC JINÉ OSOBY:
□ oblékání a péče o sebe

□ vstávání

□ jídlo
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□ chůze

Označte, prosím, tu odpověď, která nejlépe popisuje Vaši schopnost vykonávat běžné činnosti.
Byl/a jste V UPLYNULÉM TÝDNU schopen/na:
bez
obtíží

s určitými
obtížemi

se značnými
obtížemi

nebyl/a jsem
schopen/na

o celý/á se umýt a osušit?

□

□

□

□

o vykoupat se ve vaně?

□

□

□

□

o usednout na toaletu a vstát z ní?

□

□

□

□

o natáhnout se a sundat předmět
vážící 2kg (např. prášek na praní)
z výšky těsně nad hlavou?

□

□

□

□

o ohnout se nebo si kleknout a
zvednout oblečení z podlahy?

□

□

□

□

o otevřít dveře auta?

□

□

□

□

o otevřít zavařovací sklenice (se
závitem), které již byly před tím
otevřené?

□

□

□

□

o otevřít a zavřít kohoutek?

□

□

□

□

o dojít si něco zařídit a nakoupit?

□

□

□

□

o nastoupit a vystoupit z auta?

□

□

□

□

o vykonávat běžné domácí práce,
např. luxovat či pracovat na
zahrádce?

□

□

□

□

HYGIENA

DOSÁHNOUT NA NĚCO

STISK

ČINNOSTI

Označte, prosím, každou POMŮCKU NEBO ZAŘÍZENÍ, které obvykle používáte k výše
uvedeným činnostem:
□ toaletní nástavec (sedátko WC)

□ sedátko do vany

□ otvírač na zavařovací sklenice (již předem otevřené)

□ madlo u vany
□ podavač věcí s dlouhou rukojetí

□ hygienické pomůcky opatřené dlouhým držadlem (např. kartáč)
□ jiné (upřesněte): ................................................................
Označte, prosím, každou činnost, při které obvykle potřebujete POMOC JINÉ OSOBY:□
hygiena

□ dosáhnout na něco

□ něco stisknout a otevřít
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□ pochůzky a domácí práce

U následujících otázek označte, prosím, místo, kde se nachází Váš stav (čára představuje
rozmezí od nejmenší po největší intenzitu).

1. Jak moc Vám v posledním týdnu zasahoval Raynaudův fenomén do Vašich běžných
aktivit?
vůbec

velmi silně

2. Jak moc Vám v posledním týdnu zasahovaly vředy na prstech do Vašich běžných aktivit?
vůbec

velmi silně

3. Jak moc Vám v posledním týdnu zasahovaly trávicí potíže do Vašich běžných aktivit?
vůbec

velmi silně

4. Jak moc Vám v posledním týdnu zasahovaly plicní potíže do Vašich běžných aktivit?
vůbec

velmi silně

5. Jak moc Vám v posledním týdnu zasahovaly celkové potíže spojené se sklerodermií do
Vašich běžných aktivit?
vůbec

velmi silně

6. Jak velká byla bolest, kterou jste v posledním týdnu kvůli sklerodermii pociťoval/a?
žádná

velmi silná

Velice Vám děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníků!
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