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Co je možné očekávat z hlediska 

moderní (nákladné) léčby u IBD ?
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IBD crohn´ s disease and ulcerative are chronic inflammatory lesions of GIT
with completely unkown etiology and  unpredictable course with high risk 
complications and surgery. 

Singh S et al: Gastroenterology 2020; doi.org/10.1053/j.gastro.2020.01.007



Therapy aim: to avoid of progressive disease course with
structural changes in the small and large bowel development

In
fl

am
m

at
o

ry
ac

ti
vi

ty
(C

D
A

I, 
C

D
EI

S,
 C

R
P

)

Disease
onset

Surgery

Stricture

Stricture

Fistula/abscess
D

ig
e

st
iv

e
 d

am
ag

e
D

is
ab

ili
ty

Diagnosis Early
disease

PPP                   Pariente B, et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:1415–22

Bleeding

Diarrhoea/abdominal

pain

Featigue

Intestinal functional

injury

Stool incontinence

Loss of therapeutic

response 

Hospitalisation/Surgery



„Step-up“ vs „Top-down“ therapeutic

approach

Kornbluth A, et al: Am J Gastroenterol 2010;105:501–23; 

Harbord M, et al.:J Crohn’s Colitis 2017:1–24. 
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Mechanizmy účinku biologických léčiv

Anti-TNF
IFX/ADA/GOL

Anti-Integriny
VDZ

Anti-Interleukiny
UST



Počty IBD nemocných konzumujících nákladnou léčbu

Celkem:  39 center

32 IBD centra pro dospělé 

7 IBD center pro dětské pacienty

Předpoklad: 2/3 nemocných je reportováno do registru 

Pravděpodobný počet  aktuálně léčených IBD pacientů je 8.000  



Odhad počtu IBD nemocných na biologické léčbě  v roce 2020

• Počet IBD pacientů v ČR/2020                                         60.000

• Počet léčených BL                                                              8.000

• 75% nemocných Crohnovu chorobu                                  6.000

• 25% nemocných  s ulcerózní kolitidou                               2.000 

• „Proléčenost“ populace CN                                                20%

• „Proléčenost“ populace UC                                                  7%                     

Srovnání se západní Evropou: Crohnova nemoc 30-40%; ulcerózní kolitida 10-15%



Očekávaná doba dožití  s diagnózou K50 a  K51 

Lukáš M, Dušek L: Idiopatické střevní záněty. Nové trendy  a mezioborové souvislosti. Grada 2020, 247 s.(v tisku) 



Predikce počtu IBD pacientů konzumujících zdravotní péči 2025/30

Dlouhodobá predikce počtu léčených  s diagnózami K50 (CN)  a K51 (UC)
Poissonův zobecněný lineární model,  predikční base 2013-2018, zdroj dat NRHZS 

Lukáš M, Dušek L: Idiopatické střevní záněty. Nové trendy  a mezioborové souvislosti. Grada 2020, 247 s.(v tisku) 



Predikce potřeby biologické léčby  v roce 2025

• Celkový počet pacientů   70.000

• Počet pacientů  CN  35.000 /7.000 na BL

• Počet pacientů UC 35.000/3.500 na BL

• Celkový počet léčených cca 10.000 pacientů

• Náklady na biologickou léčbu: 3.5 x10/9 Kč



Nové možnosti nákladné léčby s projekcí do budgetu

• Kombinovaná biologická léčba (duální terapie) 

• Optimalizace  léčby podle TDM – proaktivní 

monitorování 

• Užití kmenových buněk (Alofisel) 

• Nové monoklonální protilátky (antiIL-23)

• Nové „malé molekuly“ (filgotinib, upadacitinib, 

etrasimod, ozanimod)

• Nové léčebné strategie (top-down)



Závěry

• V posledních 5ti letech  došlo o navýšení počtu IBD nemocných konzumujících BL o 400% 

2000 (2015) vs 8000 (2020)

• Zavedení biosimilárních léčiv významně ovlivnilo (zlepšilo) dostupnost BL v ČR

• Predikce do roku 2025: potřeba cca 3.5 miliardy Kč/2025  na BL pro IBD pacienty 

• Nové léky a nové léčené strategie se budou spolupodílet na zvýšených nákladech v dalších pěti 

letech 

• Preference subkutánně podávaných léčiv a vzdálené monitorování pacientů 


