
a neutralizáciu autoprotilátkami a jednak pre poruchu 
funkcie Panethových buniek, ktoré produkujú menej de-
fenzínov.(3,4) K tomu sa ešte pridáva nedostatočná tvorba 
autofagozómov a mucínu 2, ktorý za fyziologických okol-
ností znižuje rozsah zápalových procesov. 80% jeho hmot-
nosti totiž tvoria oligosacharidy, čo spôsobuje, že spolu  
s inými menej zastúpenými mucínmi polymerizuje; vy-
tvára sa tak ochranná bariéra pred vstupom baktérií do 
čreva. MUC2 sa navyše viaže v membránach dendritových 
buniek na komplex receptorov galektín 3 – dektín-1 – FC-
GRIIIB. Výsledkom je indukcia syntézy imunosupresív-
nych cytokínov IL-10 a TGF-β, ktoré zabezpečujú indukciu 
tolerancie a inhibíciu zápalového procesu.(5) Autofagozó-
my sa podieľajú na likvidácii pohltených baktérií. Uvedenú 
predstavu o iniciálnych procesoch v patogenéze CD pod-
poruje asociácia choroby s génmi MUC19 (mucín 19), PT-
GE4R (prostaglandín E4 receptor) a NOD2.(6,7) Výsledkom 
je prechod zápalového procesu do tretej fázy, kde primár-
nu úlohu už zohrávajú bunky adaptívnej imunity, ktoré  

Crohnova choroba (CD − Crohn disease) patrí  
k chronickým zápalovým chorobám čreva, kto-
ré nevyvolávajú špecifické patogénne mikro-
organizmy, ale ide o nešpecifický zápalový pro-
ces čreva. Príčinu zatiaľ nepoznáme; súčasné 
poznatky však naznačujú, že má autoimunitný 
základ, ktorý sa rozvíja na genetickom pozadí  
v interakcii s faktormi prostredia, najmä s dysba-
lanciou črevnej flóry. Súčasné poznatky nazna-
čujú, že Crohnova choroba sa vyvíja trojstupňovo. 
Prvý stupeň charakterizuje penetrácia obsahu 
lúmenu čreva do steny čreva pre zvýšenú intes-
tinálnu permeabilitu.(1,2) Podobná udalosť za fy-
ziologických okolností navodí adekvátnu akútnu 
zápalovú odpoveď. Pri CD je však táto porušená, 
v dôsledku jednak zníženého influxu neutrofilov 
(tieto sú však plne funkčné) pre nedostatočnú 
syntézu chemokínov makrofágmi a nedosta-
točnú bioaktivitu GM-CSF pre zníženú syntézu  

Aktuality v imunopatogenéze a biologickej 
liečbe Crohnovej choroby

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Imunologický ústav, LF UK, Bratislava

18

Abstrakt
Crohnova choroba (CD) patrí k chronickým zápalovým chorobám čreva. Efektorové mechanizmy imunitného 
systému, obzvlášť zvýšená aktivita Th1-lymfocytov, MAIT-, ILC1-buniek a nedostatočná funkcia ILC3-buniek, sa 
podieľajú na jej patogenéze. Do laboratórnej diagnostiky tejto choroby pribudli okrem určovania ASCA-proti-
látok aj ďalšie, ktoré sa navyše spájajú s vážnosťou priebehu choroby, najmä anti-GM-CSF protilátky. Poznanie 
patogenézy umožňuje aj racionálnu terapiu. Pretože pri zápalovom procese významnú úlohu zohráva TNF, 
začalo sa liečbou monoklonovými protilátkami proti nemu. Okrem anti-TNF monoklonových protilátok sa 
do praxe dostávajú aj ďalšie, predovšetkým vedolizumab a ustekinumab, ktoré bránia vstupu aktivovaných 
T-lymfocytov do zápalového ložiska, resp. bránia aktivácii T-lymfocytov. Najnovšie sa do liečby dostávajú inhi-
bítory signalizačných dráh efektorových buniek imunitného systému.

Kľúčové slová: m. Crohn, autoprotilátky, subpopulácie T-lymfocytov, ILC-bunky, biologická liečba.

Actualities in immunopathogenesis and biologic therapy of Crohn disease
Summary
Crohn disease (CD) belongs to chronic inflammatory disorders of the intestine. The immune system effector 
mechanisms, esp. Th1, MAIT, ILC1 cells and an insufficient function of ILC3 cells, play a paramount role in its 
pathogenesis. ASCA antibodies are characteristic biomarkers of the disease. However, new antibodies were 
discovered recently, esp. those directed against GM-CSF. Knowledge of a disease pathogenesis enabled ratio-
nal therapy. TNF is the principal player in CD pathogenesis which allows physicians to treat patients by mono-
clonal antibodies targeting this proinflammatory cytokine. Except anti-TNF monoclonal antibodies, new ones 
were developed, esp. vedolizumab, which prevents activated T cells entering the site of inflammation and 
ustekinumab, which blocks activation of T cells. Recently, inhibitors of immune system effector cell signalling 
pathways have been included in CD treatment armamentarium.

Key words: m. Crohn, autoantibodies, T cells subsets, innate lymphoid cells, biological therapy.
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v konečnom dôsledku vedú k vytvoreniu typických zápa-
lových zmien v črevách a vývoju klinického obrazu. Tretia 
fáza imunopatologického procesu začína akumuláciou 
lymfocytov a plazmocytov v blízkosti slizničných krýpt; 
nasleduje influx makrofágov, z ktorých niektoré sa neskôr 
menia na veľké epiteloidné bunky, a tak prispievajú k vzni-
ku granulómu. Nahromadenie buniek na spodine krýpt 
sa napokon prejaví na tvorbe abscesov, zatiaľ čo podobný 
proces na povrchu krýpt spôsobí skôr vznik vredov.(8,9)

Zrelé lézie v čreve charakterizuje zmiešaný celulárny infil-
trát – nachádzajú sa tu lymfocyty T, B a makrofágy. B-lym-
focyty, resp. plazmocyty, produkujú protilátky triedy IgG, 
IgM, menej IgA, aj to skôr IgA1 ako IgA2. Tvorba J-reťazca 
je znížená, takže IgA je skôr monomérového ako dimé-
rového charakteru.(10) T-lymfocyty v čreve sú aktivované.  
O význame T-lymfocytov v patogenéze choroby svedčí aj 
pozorovanie pacientov, ktorí mali súčasne aj Crohnovu 
chorobu aj AIDS; táto sa dostala do úplnej remisie.(11) Pre 
Crohnovu chorobu je typická predovšetkým zvýšená akti-
vita Th1-subpopulácie.(12)

Zvýšenú aktivitu Th1-lymfocytov podmieňuje dysregulácia 
ich aktivácie spôsobenej nefunkčnosťou proteínu NOD2  
v dôsledku mutácie jeho génu. NOD2 patrí k intracelulár-
nym vzorkovým receptorom (PRR − pattern recognition 
receptors); po nadviazaní svojho ligandu, muramyl-dipe-
tidu (MDP) vzniká transkripčný faktor NFκB, ktorý sa po-
dieľa na transkripcii viacerých génov, o. i. aj pre cytokíny 
a adhezívne molekuly.(13) Práve pre výraznú asociáciu CD 
s NOD2, najmä ak ide o mutáciu v homozygotnom stave, 
niektorí autori zaraďujú Crohnovu chorobu medzi autozá-
palové choroby.
Peptidoglykány (PGN) rozpoznávajú aj vzorkové receptory 
TLR2. PGN-indukovaná signalizácia cez TLR2 prostredníc-
tvom podpory tvorby transkripčného faktora NFκB vedie 
k produkcii IL-12, a tým polarizácii imunitnej odpovede do 
Th1-smeru. Keďže TLR2 rozpoznáva PGN a receptory NOD 
zase jeho zložky, usudzovalo sa, že obe signalizačné dráhy 
by mohli byť prepojené a navzájom sa ovplyvňovať. Tento 
predpoklad sa potvrdil; zistilo sa, že signalizácia cez NOD2 
inhibuje signalizáciu cez TLR2.(14,15) Pri m. Crohn dochádza 
v dôsledku mutácie génu NOD2 k výpadku negatívnej 
kontroly aktivity TLR2, a tým k premrštenej aktivácii Th1-
-imunitnej odpovede tak typickej pre patogenézu tejto 
choroby. 
Predstava o rozvoji imunopatologického procesu je taká, 
že T-lymfocyty začnú reagovať proti nejakým antigénom 
črevných baktérií, aktivujú sa a začnú syntetizovať cytokí-
ny, najmä IL-12, ktoré vedú k polarizácii imunitnej odpove-
de v smere Th1-typu (Obr. 1). O akumuláciu T-lymfocytov 
do zápalového ložiska sa stará chemokín CCL25, ktorý pro-
dukujú epitelové bunky čreva. Cytokíny Th1-typu indukujú 
expresiu HLA-molekúl na epitelových bunkách, ktoré ná-
sledne začnú plniť funkciu buniek prezentujúcich antigén 
a prezentovať početné autoantigény, a tak rozvíjať autoi-
munitný proces v celom jeho rozsahu. Cytokíny, najmä IL-
2, IL-6 a IL-15, zase indukujú rezistenciu T-lymfocytov na 
apoptotické podnety, čo spôsobuje, neprimeranú akumu-
láciu T-lymfocytov v ložisku a rozvoj chronického zápalu.
Novšie sa zistilo, že v lamina propria sa vyskytujú vo zvý-

šenej miere aj Th17-lymfocyty (produkujú prozápalový 
IL-7) a Th1/Th17-lymfocyty (syntetizujú aj IL-17 aj IFN-
-γ), čo naznačuje, že tieto bunky by tiež mohli prispievať  
k zápalovému procesu.(16) S týmito nálezmi sú však v proti-
klade experimentálne údaje o pozitívnej úlohe IL-17, ktorý 
signalizáciou cez svoj receptor bráni zvýšeniu permeabi-
lity a prestupu baktérií do submukózy.(17) Potvrdzovali by 
to aj neúspešné výsledky liečby pacientov s Crohnovou 
chorobou monoklonovými protilátkami anti-IL-17 (se-
cukinumab).(18) Pri CD sa pozoruje až štvornásobné zvý-
šenie MAIT-buniek (mucosa-associated invariant T cells)  
v submukóze čreva. Aktivujú sa metabolickými produktmi 
baktérií, ktoré vznikajú pri syntéze riboflavínu (vitamín B2)  
a prezentované MR1-molekulami (MHC-related protein 1). 
Aktivované MAIT-bunky následne produkujú prozápalové 
cytokíny TNF, IL-17 a IFN-gama, čo ďalej rozvíja zápalový 
proces. Ich cytotoxická aktivita zase prispieva k poškode-
niu epitelu čreva.(19,20)

Nedávne štúdie ukázali, že na rozvoji zápalového proce-
su sa podieľajú aj prirodzené lymfoidné bunky (ILC − in-
nate lymphoid cells), konkrétne ILC3 a ILC1. Množstvo  
a aktivita ILC3-buniek je znížená, kým pri ILC1-bunkách 
je to zase naopak, čo poukazuje na celkovú dysreguláciu 
produkcie cytokínov a následnú dysreguláciu imunitných 
procesov.(21) ILC3-bunky syntetizujú IL-22, ktorý stimulá-
ciou epitelových a pohárikových buniek indukuje syntézu 
antimikrobiálnych látok a mucínu, ktoré inhibujú aj príliš-
ný rast komenzálnych baktérií, resp. bránia ich prechodu 
do submukózy a indukcii zápalových procesov. ILC3-bun-
ky produkujú aj BAFF (B-cell-activating factor), faktor, 
ktorý podporuje syntézu IgA, čo sú významné slizničné 
protilátky.(22) Zníženie aktivity uvedenej skupiny buniek 
teda prispieva k rozvoju zápalového procesu pri m. Crohn.  
Aktivita ILC1-buniek je pri m. Crohn zvýšená. Tieto bunky 
sa vyznačujú cytotoxickou reakciou a produkciou IFN-γ, 
ktorý ďalej podporuje aktivitu Th1-lymfocytov, čím podpo-
rujú ich imunopatologické pôsobenie, alebo prispievajú  
k ich polarizácii.(21)

Diagnóza Crohnovej choroby sa zakladá na klinickom 
vyšetrení a kombinácii výsledkov z endoskopických, his-
tologických, rádiologických a biochemických vyšetrení. 
Sérologická diagnostika v súčasnosti nepatrí k rutinným 
diagnostickým vyšetreniam, čo sa však v blízkej budúc-
nosti môže zmeniť, lebo v ostatnej dobe sa pri tejto cho-
robe zistili protilátky, ktoré majú nielen diagnostickú, ale 
aj prognostickú hodnotu. Až 70% chorých má v plazme 
protilátky proti manózovým oligosacharidom v stene Sa-
ccharomyces cerevisiae (ASCA); vyššie titre sa pozorovali 
najmä u pacientov so skorším začiatkom choroby a váž-
nejším klinickým priebehom (fibrotizácia čreva, tvorba 
fistúl). 5 až 25% chorých s CD tvorí protilátky proti peri-
nukleovým proteínom (pANCA − perinuclear anti-neutro-
phil cytoplasmic antibodies); tieto sú však charakteristic-
ké skôr pre ulceróznu kolitídu (UC). Ostatné protilátky sa 
uvádzajú v Tab. 1.(23) 
Poznanie patogenézy choroby umožňuje aj racionálnu 
terapiu a to v závislosti od toho, či sa jedná o nízko- ale-
bo vysokorizikových pacientov (Obr. 2). U nízkorizikových 
pacientov sa pri ileitíde a ileokolitíde podáva budesomid, 
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alebo, pri kolitíde, systémové steroidy alebo steroidy a tio-
puríny či metotrexát.(24) U vysokorizikových pacientov sa 
používa imunoterapia, známa skôr pod názvom biologic-
ká liečba. Zaujímavé je, že liečba monoklonovými proti-
látkami (mAb) proti hlavným protagonistom, ktorí rozví-
jajú zápalové procesy, t. j. IFN-γ (fontolimumab)(25), resp. 
anti-IL-17A (secukinumab)(26) sa neosvedčila, čo poukazuje 
na zložitosť imunopatologických procesov, ktoré pri tejto 
chorobe prebiehajú. Dá sa predpokladať, že pri zabloko-
vaní určitej zápalovej kaskády sa táto dá obísť zapojením 
inej, alternatívnej. Pretože pri zápalovom procese význam-
nú úlohu zohráva faktor nekrotizujúci nádory, TNF, začalo 
sa liečbou monoklonovými protilátkami proti nemu − in-
fliximab je chimérová a adalimumab zase plne humani-
zovaná mAb.(27) Ukazuje sa, že infliximab je účinnejší ako 
adalimumab a to najmä pri liečbe perianálnej fistulujúcej 
formy choroby.(28) Účinnejšia pôsobí aj kombinácia anti-
-TNF liečby s azatioprínom, predovšetkým u pacientov  
s včasným relapsom.(27,28,29)  
Anti-TNF liečba fúznym proteínom TNF-receptora p75  
s Fc-fragmentom IgG1 (etanercept) je na liečbu Crohnovej 
choroby nevhodná, účinkuje len asi u polovice pacientov; 
často aj u nich sa však vyvíja rezistencia.(30,31) Otázka je, ako 
predvídať, či anti-TNF liečba bude úspešná. Určité názna-
ky tu sú. Zistilo sa, že u tých pacientov, ktorí majú vo svojej 
plazme vysoké hladiny CRP (vyššie ako 10 mg.L-1), liečba 
zaberá lepšie.(32) Najnovšie sa zistilo, že biomarkerom re-
zistencie na anti-TNF liečbu je zvýšená expresia onkosta-
tínu M.(33) 
V prípade, že anti-TNF liečba pacientovi nezaberá, odpo-
rúča sa prejsť na liečbu monoklonovými protilátkami, kto-
ré zabraňujú vstupu lymfocytov do zápalového ložiska. Ide 
o vedolizumab, čo je mAb proti alfa 4-reťazcu adhezívnej 
molekuly VLA4 (integrín alfa 4/beta 1), resp. alfa 4/beta 7  
v membránach T-lymfocytov a zabraňuje tak ich interakcii 
s partnerskou adhezívnou molekulou MadCAM-1 v mem-
bránach epitelových buniek (Obr. 3). Liečba je rovnako 
účinná ako pri aplikácii infliximabu či adalimumabu.(27,34) 
Iná možnosť ako aplikácia vedolizumabu je liečba ďalšou 
monoklonovou protilátkou, ustekinumabom. Ustekinu-
mab je mAb namierená proti spoločnému reťazcu cyto-
kínov IL-12 a IL-23, t. j. p40, takže zasahujú do aktivity aj 
Th1- aj Th17-lymfocytov.(35) Anti-TNF liečba a ustekinumab 

sa uprednostňujú pred vedolizumabom, pretože tento 
pôsobí o niečo pomalšie a my potrebujeme rýchlejší ná-
stup účinku. Vedolizumab je však prostriedkom voľby  
u pacientov s viacerými komorbiditami alebo s obavami  
o bezpečnosť, ako sú starší pacienti, väčšinou v súvislosti 
s rizikom infekcie z dôvodu jeho intestinálnej selektivity.(24)

Vývoj nových preparátov pokračuje ďalej. Zmieňme sa 
napr. o etrolizumabe, čo je mAb, ktorá sa viaže na beta-re-
ťazec ďalšej adhezívnej molekuly v membránach aktivo-
vaných T-lymfocytov − integrínu alfa 4/beta 7 a ktorá tiež 
zabraňuje ich prechod do zápalového ložiska.(36) Podobný 
účinok majú aj mAb (PF-00547659) proti jeho partnerskej 
adhezívnej molekule MAdCAM1 v membránach epitelo-
vých buniek.(30)

Nedostatočná aktivita aj neutrofilov aj makrofágov zase 
priviedla na myšlienku podávať GM-CSF (sargramostim). 
Tento pôsobí ako diferenciačný faktor progenitorových 
buniek pre neutrofily, eozinofily a monocyty; navyše zvy-
šuje aj ich fagocytózu. Liečba je úspešná u časti pacien-
tov.(37) K uvedeným biologikám treba ešte pridať monger-
sen, čo je oligonukleotid, ktorý v T-lymfocytoch inhibuje 
SMAD7, čo je transkripčný faktor, ktorý blokuje imunosup-
resívnu aktivitu transformujúceho faktora 1 (TGFβ).(38)

V ostatnej dobe sa sústreďuje pozornosť na tzv. malé mo-
lekuly, ktoré blokujú signalizačné dráhy. Pôsobia rovnako 
účinne ako monoklonové protilátky, dokonca účinnejšie, 
ľahšie sa dostávajú do vnútra efektorových buniek a sú 
nepomerne lacnejšie. Zmieňme sa o selektívnej blokáde 
Janusových kináz (JAK, napr. filgotinib či upadacitinib) 
a agonistov sfingozín-1-fosfátových receptorov 1 (S1PR1) 
(napr. ozanimod či etrasimod), ktoré zabraňujú aktivova-
ným T-lymfocytom opustiť lymfatické uzliny a tak sa do-
stať do cirkulácie a následne do zápalového ložiska.(24,39)

Ako z uvedeného prehľadu preparátov biologickej liečby 
Crohnovej choroby vyplýva, existuje už značné množstvo 
rôznych prípravkov a výskum v spojení s výsledkami kli-
nickej praxi, ktoré zrejme v budúcnosti ukážu, ktorá liečba 
bude najlepšia. Nezdá sa však, že pôjde len o jeden pre-
parát, príp. v kombinácii s niektorým iným, ktorý by sa dal 
použiť na liečbu všetkých pacientov. Jednoznačne smeru-
jeme k personalizovanej liečbe.

ProtILátKA PerCento 
PACIentov DIAgnostICKý význAm

AsCA 40−70 vyššie titre u pacientov so skorším začiatkom choroby a vážnejším klinickým priebehom
pAnCA 5−25 sú charakteristické viac pre ulceróznu kolitídu
Anti-gP2 21−45 asociované s relapsom choroby

Anti-gm CsF ? asociované s vývojom ťažkej ileovej formy a vývojom striktúr; 
asociované s relapsom; prítomné už pred vývojom komplikácií

Anti-I2 50 tendencia k agresívnejšej forme choroby
Anti-ompC 55 tendencia k agresívnejšej forme choroby
Anti-CBir1 50 tendencia k agresívnejšej forme choroby

tabuľka 1 – Protilátky pri zápalových chorobách čreva.

Protilátka anti-OmpC rozpoznáva vonkajší antigén bunkovej steny Escherichia coli. Protilátky anti-I2 a anti-CBir1 sú namierené proti antigénom Pseu-
domonas fluorescens. Protilátky anti-GP2 rozpoznávajú rovnomenný antigén (granule membrane glycoprotein 2), ktorý sa vyskytuje v membránach 
enterocytov a M-buniek Peyerových plakov. Protilátky anti-GM-CSF sú namierené proti cytokínu (granulocyte, monocyte colony stimulating factor).

marec / 2021 / ročník II



21

naivný
tH -lymfocyt

IL-12 tH 1

IL-4
IL-5
IL-13

IL-17
IL-17F
IL-21
IL-22

IFnγ

Aktivovaný
 tH -lymfocyt

IL-4

IL-6 tH 2

tH 17

Integríny sú heterodimérové molekuly, skladajú sa z väčšie-
ho alfa- a menšieho beta-reťazca. Na základe rozdielneho 
beta-reťazca sa rodina integrínov delí na podrodiny, pričom 
v rámci danej podrodiny beta-reťazec je vždy rovnaký a alfa-
-reťazec je odlišný.

optimalizácia liečby
- Optimalizácia dávky
- Pridanie imunosupresív
- Prechod na iné biologikum
  (napr. vedolizumab či ustekinumab)

Remisia

včAsná DIAgnózA

strAtIFIKáCIA PACIentov

záPAL?

sledovanie a monitorovanie

áno nIe

Princíp liečby „zhora nadol“
Biologická liečba 
s alebo bez tiopurínu

Princíp postupnej liečby
Budesonid (pri ileitíde a ileokolitíde) 
alebo systémové steroidy (pri kolitíde) 
alebo steroidy a tiopuríny či metotrexát

nízkorizikoví pacienti
- Vek >50 rokov na začiatku choroby
- Krátka doba trvania choroby
- Nízka hladina CRP a fek. kalprotektínu
- Povrchové vredy

vysokorizikoví pacienti
- Vek <50 rokov na začiatku choroby
- Dlhá doba trvania choroby
- Vysoká hladina CRP a fek. kalprotektínu
- Hlboké vredy
- Fajčenie

väzbové miesto 
pre ligand

Úsek bohatý 
na cysteíny

membrána

CooH CooH
cytoplazmové

domény

nH2

nH2

s
s

β

α

Lymfocyt, ktorý opúšťa týmus ešte nie je vydiferencovaný pre určitú špeci-
fickú funkciu; označuje sa ako naivný (Th0). Špecializáciu získava až pri inte-
rakcii s bunkami prezentujúcimi antigén, ktoré podľa charakteru antigénu, 
aký spracúvajú, syntetizujú rozdielne cytokíny. Ak je takýmto cytokínom IL-12, 
naivné T-lymfocyty sa budú diferencovať do subpopulácie Th1, ak IL-4, tak 
vzniká subpopulácia Th2 a napokon, ak sa v mikroprostredí nachádza IL-1β 
alebo IL-6, diferenciácia ide do línie Th17.

obrázok 1 – Diferenciácia naivných pomocných T-lymfocytov do jednotlivých 
subpopulácií.

obrázok 2 – Schéma prístupu k liečbe Crohnovej choroby (upravené podľa 
Roda et al., Nat Rev Dis Primers 2020; 6:1–19).

obrázok 3 – Schéma štruktúry integrínov.
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