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Imunosupresíva v kontextu alo-SCT –
PROFYLAXE GVHD
• v chronické medikaci
Cyklosporin A
Tacrolimus
Metotrexát
Mykofenolát mofetil
Kortikosteroidy (methylprednisolon, prednison)
Sirolimus

• součást přípravného předtransplantačního režimu režimu
Antithymocytární globulin
Alemtuzumab (anti-CD 52)

Imunosupresíva v kontextu alo-SCT –
TERAPIE GVHD
Akutní GVHD (zjednodušeně do dne +100)
1. volba – methylprednisolon 2 mg/kg denně + CSA/tacrolimus v
optimálních hladinách
Chronická GVHD (zjednodušeně po dni +100)
1. volba – prednison 1 mg/kg s postupnou redukcí dávek +
CSA/tacrolimus v optimálních hladinách
Druhá a další volby imunosuprese v léčbě GVHD zahrnují desítky
postupů, které nejsou standardizované a žádný prokazatelně
nepřináší lepší výsledky v porovnání s ostatními.

Steroid-refrakterní GVHD, akutní i chronická, jsou onemocnění
obtížně ovlivnitelné, mají vysokou mortalitu

Časový rozsah imunosupresívní
medikace po aloSCT
Individuální protokoly v jednotlivých centrech, liší se u myeloablativních
a nemyeloablativních transplantací, závisí také na individuálních
rizicích pacienta (infekční rizika, rizika relapsu, HLA shoda či neshoda)
Myeloablativní transplantace: dávky imunosuprese se začínají
snižovat okolo dne +100 s cílem ukončit imunosupresi do dne +365
Nemyeloablativní transplantace (RIC - reduced intensity
conditioning): dávky imunosuprese se začínají snižovat v den +56 s
cílem ukončit podávání imunosuprese do dne +180
V případě rozvoje GVHD může být doba podávání imunouprese
dlouhá, v případě extenzívní chronické GVHD i doživotní
Maziarz, Slater, Blood and Marrow Transplant Handbook, 2011

Transplantovaní pacienti v intenzívní péči
Obecně převládá názor, že pacient po aloSCT v intenzívní péči má
velmi špatnou prognozu.
Poslední data (164 pacientů za 11,5 roku do 2011, UK) – přežití 1 rok
po dimisi z ICU 61 %, přežití 5 let 51 %.
Jednoznačně negativní prognostický faktor respirační selhání. Přežití
21 % v podskupině vyžadující invazívní či neinvazívní ventilaci.
Lepší přežití pacientů po RIC!!!

Townsend, WM, BJH 2013

Umělá plicní ventilace po SCT
V prostředí ÚHKT v letech 2004-2010:
99 SCT pacientů na umělé plicní ventilaci
přežití 6 měsíců v 13 %

Markéta Marková, EBMT 2013

V prostředí ÚHKT v roce 2012:
15 SCT pacientů na umělé plicní ventilaci
přežívá 1

Jak imunosupresíva modifikují průběh
septických stavů
• Relevantní humánní klinická data nejsou k dispozici
• Výzkum na zvířecích modelech (sepse vyvolaná ligací ceka)
rozdíly v cytokinové odpovědi (IL-6, IL-10) mezi
imunokompetentními a imunosuprimovanými zvířaty, nesignifikantní
rozdíly v potřebě katecholaminové podpory a volumexpanze
Kieslichova E, Transplantation Proceedings 2013

Lze předpokládat kombinovaný efekt chronické imunosuprese a sepsí
navozené imunosuprese

Úpravy medikace imunosupresívy v
kritickém stavu
Důvody k úpravě
• Toxicita
• Interakce
• Přechod na jinou aplikační (parenterální) formu

• Snaha omezit míru imunosuprese
omezení imunosuprese může vést k vzplanutí GVHD a v důsledku k
nutnosti výrazné potenciace imunosuprese

Toxicita
• Calcineurinové inhibitory – nefrotoxicita, neurotoxicita, hypertenze,
TATMA
• MTX

– pancytopenie, mukositis, hyperbilirubinemie

• MMF

– hypertenze, edem, nausea, průjem………..

• Sirolimus

–TATMA, hyperlipidemie, porucha hojení ran…

• Kortikoidy

- hyperglykemie, metabolické projevy, avaskulární
nekroza

Interakce
Cyklosporin A a tacrolimus interferují s léky ovlivňujícími CYP 3A4
Hladinu CSA a tacrolimu zvyšují:
Hladinu CSA a tacrolimu snižují:

azoly, Ca blokátory, makrolidy…
karbamazepin, fenytoin, rifampicin

Úprava dávek CSA při konkomitantním podání s inhibitory CYP 3A4,
zvláště s azoly – dávku CSA snížit o 20 % a časně zkontrolovat.
Někdy třeba snížit dávku až o 60 %.

Extrémní interakce mezi sirolimem a vorikonazolem (nutná redukce
dávky sirolimu až o 90 %)

Přechod na jinou aplikační (parenterální)
formu
Většina standardně užívaných imunosupresív má perorální i nitrožilní
formu. Výjimkou je sirolimus – pouze per os.
Pro převod z perorální na nitrožilní formu platí převodní koeficient:
Cyklosporin A
IV:PO 1:2
Tacrolimus
IV:PO 1:3 až 1:4
V časném potransplantačním období měříme hladiny 2 x týdně.
Kontrola ne dříve než po 36 hodinách po změně dávkování

Kdy je možné v septickém stavu
omezit/přerušit imunosupresi?
• Časné potransplantační
období – profylaxe GVHD

-

NE

• Časné potransplantační
období – léčba aGVHD

-

NE

• Období 6 měsíců po SCT,
bez známek GVHD

-

ANO, za pečlivé monitorace
známek vzniku GVHD

• Léčba chronické GVHD

-

ANO, lze zvážit

Existuje evidence o úspěšném přerušení imunosuprese v sepsi u
orgánových transplantací (srdce)
Chou, Transpl Proc 2006

Shrnutí
• Pro omezení imunosuprese v kritickém stavu v časné
potransplantační fázi nejsou k dispozici literární data, v praxi tento
přístup nepoužíváme
• Kritické stavy vyžadují pečlivý monitoring imunosuprese (hladiny) a
vždy myslet na rozvoj GVHD.
• Úpravu/změnu imunosuprese si mnohdy vynutí toxicita
imunosuprese, lékové interakce, potřeba změny aplikační formy

