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Anti-VEGF léků a vliv na objem nových 
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VPMD

Nejčastější příčina slepoty pacientů nad 50 let

Nějaký stupeň VPMD má 25 % nad 60 let

Bez terapie: 75% očí vidí 20/200 a hůře 

ztráta zraku během 1 roku

(druhé oko postiženo v 35-50% během 5 let)

VPMD se stává prioritou oční medicíny u starší populace
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Anti-VEGF terapie

Aktuálně neuúčinnější možnost terapie

Po 5 letech terapie CNV anti-VEGF preparátem:

50 % očí visus do 20/40 (pokud je terapie zahájena ihned –
nelze v ČR)

30 %                    20/40 – 20/200

20 %                   20/200 a horší

Léčit co nejdříve
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Nejčastější typy dávkování - doposud
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Nejčastější typy dávkování - doposud

Měsíční fixace: MARINA (+7.2), ANCHOR(+11.3)

Loading + 2 měsíční fix: VIEW 1, VIEW 2 (non-inferiorita Luc x Eyl)

PRN podávání: PRONTO (5.6 inj. = + 9.3, malý soubor)

SUSTAIN (5.6 inj. = + 3.6 písmen v prvním roce) 

HARBOR fix. X PRN = +10.1 (11.3 inj.) x +8.2 (7.7 i)

CATT (fix. X PRN = +8.5 x +6.8) 

Loading + kvartálně: PIER (+ 1.6): měsíční fix je 2x lepší

Treat and Extend: LUCAS (+8, 8 inj.) 

TREX-AMD (TaE stejně účinný jako fix, -3 injekce)
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Brolucizumab - BEOVU®

Nová anti-VEGF (A) protilátka, již s úhradou v ČR 

Velmi malá molekula (26 kDA), 6 mg, 0,05 ml
LUC 48 kDA, EYL 100 kDA, AVA 149 kDA

Rychle a dlouhodobě redukuje prosakující tekutinu

Při dobrém efektu možnost podávání á 3 měs.
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Dávkování - diskuze

Nejlepší funkční výsledky mají registrační studie

Nevýhoda - nutnost častých návštěv

- opakované aplikace = více rizik procedury

- otázka ceny (finanční únosnosti)

- perzonální a prostorové limity aplikačních center 

Proto snahy o alternativní podávání

Kvartálně – PIER a EXCITE: funkční výsledky sice horší, ale více jak ½ kvartálních 

pacientů si udržela zisk z loadingu

TaEx: lehce méně injekcí (i návštěv) při zachování nejvyšší účinnosti terapie

Data z reálné praxe (nižší počet injekcí, než ve studii) ukazují vždy horší výsledky



Lexum – síť očních klinik Praha | Brno | Ostrava | České Budějovice | Tábor

Reálná praxe + dlouhodobé výsledky

Peden MC, Suñer IJ, Hammer ME, Grizzard WS. Long-term outcomes in eyes receiving fixed-interval dosing of anti-

vascular endothelial growth factor agents for wet age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2015;122:803-808.
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Budoucnost

Fixní dávkování účinnějším preprarátem – Beovu

Prodloužení účinnosti anti-VEGF molekuly: 

Biopolymerní konjugát KSI-301

Rezervoár léčiva (Port delivery system, PDS)



Lexum – síť očních klinik Praha | Brno | Ostrava | České Budějovice | Tábor

Rezervoár léčiva (Port delivery system, PDS)

Implantace cestou pars plana, řez 3.2 mm

PDS umožňuje kontinuální uvolňování léčiva (Lucentis)

Rezervoár se doplňuje cca á 6 měs.

Výsledky kopírují podávání Lucentisu á 1 měs.
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Děkujeme za pozornost

hejsek@lexum.cz


