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Metabolismus imunosupresivních léčiv u dětských pacientů s idiopatickými 

střevními záněty 

 

Abstrakt 

V pediatrii jsou stále jako základní imunosupresivní léčivo pro udržení remise Crohnovy 

choroby užívány thiopuriny, při neúspěchu je dle současných doporučení zahajována 

biologická léčba (nejčastěji infliximab nebo adalimumab). Disertační práce se zabývá 

možnostmi optimalizace terapie ve vztahu k metabolismu imunosupresivně působících 

léčiv u dětských pacientů s Crohnovou chorobou, u nichž selhala konvenční terapie. 

Potvrdili jsme využitelnost znalosti thiopurinových metabolitů v erytrocytech v monitoraci 

adherence pacientů k terapii. Dle našich výsledků se však zdá, že v případě kombinované 

léčby infliximabu a thiopurinu u dětí lze za dostatečnou považovat koncentraci 6-

thioguaninu (aktivního metabolitu thiopurinů) nižší než se dříve předpokládalo. Součástí 

práce bylo i vytvoření webové aplikace, která dokáže na základě výsledků běžně 

dostupných laboratorních vyšetření stanovení metabolitů thiopurinů částečně nahradit. 

V neposlední řadě jsme potvrdili, že adalimumab a infliximab lze v terapii Crohnovy 

choroby u nezletilých pacientů považovat stran účinnosti a bezpečnosti za srovnatelné. 

Pouze v případě indikace u pacienta s rodinnou anamnézou atopické dermatitidy se 

preferenční volba adalimumabu jeví jako opodstatněná.  
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Metabolism of immunosuppressants in children with inflammatory bowel 

disease 

 

Abstract 

Thiopurines are still used as the main immunosuppressants in the maintenance therapy of 

paediatric Crohn’s disease. According to official guidelines, in case of failure, biological 

therapy (mainly infliximab or adalimumab) is generally commenced. The present thesis 

focuses on the possibilities of therapy optimization in children in whom the conventional 

Crohn’s disease therapy has failed based on the metabolism of administered 

immunosuppressive medications. We confirmed that the knowledge of thiopurine 

metabolites concentration in red blood cells may help to monitor patients’ adherence to 

therapy. However, according to our observations in children on combination therapy of 

infliximab and thiopurine lower concentrations of 6-thioguanine (the active metabolite of 

thiopurines) seems to be effective compared to what has been expected. We presented a 

web application designed to partially substitute for the thiopurine metabolite 

measurements based on easily available laboratory data. Last, but not least, we confirmed 

that the clinical effect and safety profile of both adalimumab and infliximab are similar in 

the treatment of paediatric Crohn’s disease. Only in case of family history of atopic 

dermatitis adalimumab may be preferred.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Úvod a základní principy terapie idiopatických střevních zánětů u dětí 

1.1.1 Idiopatické střevní záněty v pediatrii 

Crohnova choroba (CD) se spolu s ulcerózní kolitidou (UC) řadí do skupiny idiopatických 

střevních zánětů (IBD), chronických onemocnění postihujících předně (ale ne výlučně) 

gastrointestinální trakt (GIT). Incidence IBD (především CD) ve světě stoupá a až 25 % IBD 

je diagnostikováno před dovršením 19 let života. V Evropě je uváděna roční incidence IBD 

v dětství a adolescenci až 23/100 000 obyvatel. Ve více než v polovině případů se pak jedná 

o CD. Jasná příčina vzniku IBD není zatím plně objasněna, z hlediska patogeneze se však 

jedná o dysregulace imunitní odpovědi a spuštění autoimunitních procesů. Svou roli v 

etiopatogenezi hraje i genetika (její význam je vyšší u pacientů manifestovaných v dětském 

věku než v dospělosti), faktory zevního prostředí a střevní mikroflóra. Vzhledem k tomu, že 

nízký věk v době diagnózy patří mezi velmi rizikový faktor dalšího průběhu onemocnění, je 

v léčbě pediatrických pacientů často volena agresivnější léčba než v případě pacientů 

diagnostikovaných v pozdějším věku. Základ dlouhodobé léčby IBD u dětí (s výjimkou 

lehčích forem UC) tvoří imunosupresivní terapie – nejčastěji thiopuriny, v případě jejich 

neúspěchu pak biologická léčba infliximabem (IFX) nebo adalimumabem (ADA). (Bronský J. 

et al., 2013) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2018) (Sýkora J. et al., 2018) 

(Buc M., 2017) 

Podezření na IBD je většinou vzneseno na základě výsledků laboratorních a klinických 

vyšetření po pečlivém odběru anamnestických dat. Základem diagnostiky IBD u dětí je ale 

provedení ezofagogastroduodenoskopie a totální koloskopie (optimálně s intubací 

terminálního ilea) s odběrem bioptických vzorků. Tenké střevo je standardně vyšetřeno 

pomocí magnetické rezonance (MR) - tzv. MR enterografií, nebo kapslovou endoskopií.   

Laboratorní vyšetření dále působí jako podpůrná, ev. slouží k rutinní monitoraci aktivity 

onemocnění. Pro zjednodušení monitorace klinických (ev. v případě CD v kombinaci 

s laboratorními) známek aktivity onemocnění se běžně používají skórovací systémy – 

Pediatrický index aktivity CD (PCDAI), resp. jeho matematicky vážená varianta (wPCDAI) a 

Pediatrický index aktivity ulcerózní kolitidy (PUCAI). Laboratorně je zánětlivá aktivita 

nejčastěji monitorována pomocí C-reaktivního proteinu (CRP), sedimentace erytrocytů 

(FW) a především fekálního kalprotektinu (F-CPT). Hodnoceny jsou i parametry krevního 



14 

obrazu a další. (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2013) (Ruemmelle F.M. et al., 

2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) 

1.1.2 Principy terapie IBD u dětí 

K dosažení remise u pacientů s CD běžně užívá výlučné enterální výživy. V případě její 

intolerance lze užít v úvodní fázi terapie i systémových kortikosteroidů, které jsou posléze 

postupně vysazeny. Již v úvodu terapie se pak většinou zahajuje dlouhodobá 

imunomodulační terapie thiopurinem azathioprinem (AZA), případně metotrexátem 

(MTX). Terapeutický efekt imunomodulátoru lze však očekávat až v odstupu několika 

týdnů. Přínosem terapie by mělo být udržení remise, jedná se tedy o udržovací léčbu. 

Vzhledem k prolongovanému nástupu účinku AZA (i MTX) se tato terapie k indukci remise 

nejeví jako vhodná. Preparáty z řad biologické léčby, monoklonální protilátky proti tumor 

necrosis faktoru alfa (TNF-α, tedy anti-TNF) jsou jako terapie první volby indikovány 

v případech, kdy je u pacienta diagnostikována fistulující forma onemocnění, perianální 

onemocnění, ev. v případech předpokladu těžšího průběhu onemocnění (např. těžká 

alterace růstu, manifestace extraintestinálních symptomů apod.). Vzhledem k tomu, že 

terapie anti-TNF není efektivní pouze v indukci remise onemocnění, ale je používána i jako 

udržovací léčba, nebývá v takových případech pro konvenční udržovací terapii, tedy za 

použití pouze imunomodulátoru (AZA, ev. MTX), prostor. V případě strikturující formy 

onemocnění si stav pacienta (ztížená střevní pasáž) často vyžádá chirurgické řešení, 

následná terapie se poté odvíjí od rozsahu postižení GIT. (Adamcová M. et al, 2012) 

(Bronský J. et al., 2017) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

V terapii lehčích forem UC u dětí postačuje perorální léčba kyselinou 5-aminosalicylovou 

(5-ASA), ev. doplněná o lokální léčbu (klyzmata, čípky). K indukci remise jiných než lehkých 

forem jsou užívány kortikosteroidy. Své místo kromě systémových kortikosteroidů mají 

v terapii UC i budesonidová klyzmata. V případě nedostatečného efektu 5-ASA a lokální 

(rektální) terapie v udržovací fázi léčby je doporučováno doplnit terapii o imunomodulátor, 

thiopuriny. V případě jejich nedostatečného efektu je, podobně jako v případě CD, další 

volbou anti-TNF. Operační řešení, tedy kolektomie, bývá rezervovávna pro velmi těžké 

případy, u nichž selhala dostupná farmakologická terapie. (Adamcová M. et al., 2012) 

(Bronský J. et al., 2017) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) 
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1.2 Thiopuriny 

Thiopuriny patří mezi nejrozšířenější imunosupresiva užívaná v léčbě IBD v dětském i 

dospělém věku.  

1.2.1 Farmakokinetika, farmakodynamika a mechanismus účinku 

AZA je proléčivo, z nějž je po absorpci z GIT neenzymatickou reakcí s glutationem či jiným 

peptidem nebo proteinem obsahujícím sulfhydrylovou skupinu glutationu nebo cysteinu 

odštěpeno imidazolové jádro (přesněji nitrometylimidazol) za vzniku 6-merkaptopurinu (6-

MP). (Schwab M. et Klotz U., 2001) Takto je rychle přeměněno na 6-MP přibližně 88 % 

perorálně podaného AZA. (Dubinsky M.C., 2004) (Bär F. et al., 2013) 

6-MP je dále relativně rychle metabolizován třemi různými cestami – za vzniku kyseliny 

thiomočové (KTM), 6-methylmerkaptopurinu (6-mMP) a 6-thioguaninů (6-TGN) ve formě 

nukleotidů (6-thioguanosinmonofosfátu (6-TGMP), z nějž posléze vzniká 6-

thioguanosintrifosfát (6-TGTP), ev. 6-thiodeoxyguanosintrifosfát (6-dTGTP). Zjednodušené 

schéma metabolismu AZA (6-MP) je uvedeno na obrázku 1.1, podrobnější popis 

metabolických cest je uveden v jeho komentáři. Thiopurinmetyltransferáza (TMPT) snižuje 

biologickou dostupnost 6-TGN ve prospěch tvorby metylovaných produktů. (Bär F. et al., 

2013) (Derijks L.J.J. et al., 2004) (Cuffari C. et al., 1996) (Hindorf U. et al., 2006) (Pozler O. 

et al., 2010) (Hawwa A.F. et al., 2009) (Dervieux T. et al., 2001) 

Xantinoxidáza (XO) je kromě jater přítomna i ve střevní mukóze a podílí se tak na 

katabolismu 6-MP v případě, že je užívána přímo jeho perorální forma (a 6-MP nevzniká až 

po vstřebání z GIT přeměnou AZA). (Dubinsky M.C., 2004) Pro dosažení dostatečných 

plazmatických koncentrací 6-MP je důležité, aby byl AZA podáván perorálně ve formě 

standardních tablet. Bylo zjištěno, že systémová biologická dostupnost 6-MP je výrazně 

nižší, pokud je AZA podáván rektálně či v kapslích s pozdním (kolickým) uvolňováním. Zda 

se jedná o zvýšenou absorpci léčiva v horních partiích GIT či zvýšený katabolismus kolickou 

sliznicí není známo. (Schwab M. et Klotz U., 2001) (Van Os E.C. et al., 1996) (Zins B.J. et al., 

1997) Biologická dostupnost AZA po jeho perorálním podání se pohybuje mezi 27 a 83 %, 

zatímco u perorálního 6-MP je biologická dostupnost nižší – pouze 5 až 37 %. (Cuffari C. et 

al., 1996) (Sahasranaman S. et al., 2008) V několika studiích u dospělých pacientů s těžkým 

průběhem CD i UC bylo zkoušeno podání nasycovací dávky léčiva formou intravenózní 

infuze. Tento postup měl za cíl zkrácení doby nástupu účinku léčiva a dosažení stabilních 
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koncentrací thiopurinových metabolitů, předpokládaná hypotéza však nebyla potvrzena. 

(Sandborn W.J. et al., 1995) (Sandborn W.J. et al., 1999) (Mahadevan U. et al., 2000) 

 

 

Obrázek 1.1: Schématické znázornění metabolismu azathioprinu 

Komentář k obrázku 1.1: 6-MP je po vstřebání z GIT rychle metabolizován třemi různými cestami. První cestou 

oxidací XO vzniká KTM. Po intracelulárním vstřebání je metylací pomocí TPMT 6-MP přeměněn na 6-mMP. 

Třetí cestou katalyzovanou HGPRT vzniká merkaptopurinový nukleotid 6-TIMP dále metabolizovaný IMPD a 

následně GMPS na 6-TGN ve formě nukleotidů – vzniklý 6-TGMP je dále přeměněn monofosfátkinázou a poté 

bisfosfátkinázou na konečný produkt 6-TGTP, ev. vzniká 6-dTGTP. Substrátem pro TPMT není pouze 6-MP, ale 

metylovány mohou být i 6-TIMP a 6-TGN. (Bär F. et al., 2013) (Derijks L.J.J. et al., 2004) (Cuffari C. et al., 1996) 

(Hindorf U. et al., 2006) (Pozler O. et al., 2010) (Hawwa A.F. et al., 2009) (Dervieux T. et al., 2001) Legenda: 

AZA – azathioprin, 6-mMP – 6-metylmerkaptopurin, 6-MP – 6-merkaptopurin, KTM – kyselina thiomočová, 6-

mTIMP – 6-metylthioinosinmonofosfát, 6-TIMP – 6-thioinosinmonofosfát, 6-mTGN – metylovaný 6-

thioguanin(y) , 6-TGN – 6-thioguanin(y), XO – xantinoxidáza, TPMT – thiopurinmetyltransferáza, HGPRT – 

hypoxantin-guaninfosforibosyltransferáza, IMPD – inosinmonofosfátdehydrogenáza, GMPS – 

gunosinmonofosfátsyntetáza, 6-TGMP – 6-thioguanosinmonofosfát, 6-TGTP – 6-thioguanosintrifosfát, 6-

dTGTP – 6-deoxythioguanosintrifosfát,  

 

Mechanismus imunosuprese a cytotoxického účinku thiopurinů není dosud plně objasněn. 

Původně byla za hlavní mechanismus účinku považována inhibice proliferace lymfocytů 

způsobená inkorporací 6-TGN do jejich nukleových kyselin, což zapříčinilo destrukci vlákna 

DNA při replikaci a poruše proteosyntézy. (Sahasranaman S. et al., 2008) (Christie N.T. et 

al., 1984) (Fairchild C.R. et al., 1986) V roce 2003 ale byla publikována práce poukazující na 

možný efekt thiopurinových léčiv spočívající v aktivaci (respektive supresi suprese) 
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mitochondriální cesty apoptózy stimulovaných CD4+ T-lymfocytů zapříčiněné vazbou 6-

TGTP na guanintrifosfatázu Rac1 namísto guanosintrifosfátu (GTP). (Bär F. et al., 2013) 

(Tiede I. et al., 2003) Dle pozdější práce thiopurinová léčba navíc zvyšuje oxidativní stres a 

způsobuje mitochondriální dysfunkci v T-lymfocytech cestou dysregulace aktivity 

antioxidačních činidel. (Misdaq M. et al., 2015) 

Role metylovaných metabolitů, přesněji 6-mMP ve formě nukleotidů, v cytotoxicitě 

thiopurinů není plně objasněna, dle publikace z roku 2001 se však zdá, že i ony mají na 

účinku thiopurinových léčiv svůj podíl – pravděpodobně v podobě inhibice syntézy 

purinových bází de novo. (Dervieux T. et al., 2001) Protože však zatím chybí dostatečné 

důkazy o jejich roli in vivo, jsou považovány spíše za odpadní produkty syntézy 6-TGN. 

(Dubinsky M.C. et al., 2004) 

1.2.1.1 TPMT 

Aktivita TPMT, která je zodpovědná za metylaci merkaptopurinových metabolitů, je zčásti 

dána geneticky a zčásti funkci tohoto enzymu ovlivňují i faktory prostředí – především 

lékové interakce. Genetická predispozice je v tomto případě děděna autozomálně 

dominantně, kdy 90 % jedinců nese 2 dominantní alely vedoucí k normální (nepřesněji 

vysoké) aktivitě TPMT, přibližně 10 % tvoří skupina heterozygotů s intermediální aktivitou 

enzymu a pouze 0,3 % (1 ze 300) osob jsou recesivní homozygoté s nízkou až 

nedetekovatelnou aktivitou TPMT. (Weinshilboum R.M. et Sladek S.L., 1980) (Schaeffeler 

E. et al., 2004) Aktivitu TPMT lze stanovit i přímo pomocí biochemických laboratorních 

metod (stanovení fenotypu) – popsáno bylo využití vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC), případně tandemové hmotnostní spektrometrie. (Breen D.P. et al., 

2005) 

Již v roce 1997 byl navržen způsob vyšetření genetické predispozice (stanovení genotypu) 

včetně publikace 3 nejčastějších mutovaných alel: TPMT*3A, TPMT*2 a TPMT*3C. (Yates 

C.R. et al., 1997) Od té doby však bylo popsáno více než dvacet různých alel. (Schaeffeler E. 

et al., 2004) (Ding L. et al., 2012) TPMT*1 a TPMT*1S jsou značeny divoké (wild-type) alely. 

TPMT*3A je nejčastější mutací u kavkazské populace a jihozápadních Asiatů, oproti tomu 

mezi Afričany, Afroameričany a obyvateli Jihovýchodní Asie se z mutovaných alel nejčastěji 

vyskytuje TPMT*3C. (Yates C.R. et al., 1997) (Ding L. et al., 2012) (Collie-Duguid E.S.R. et al., 

1999) (Jun J.B. et al., 2005) Výsledky fenotypového stanovení aktivity TPMT pomocí 

biochemických metod jsou na rozdíl od genetického vyšetření ovlivněny transfundovanými 
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erytrocyty, pokud byla erymasa podána pacientovi méně než 3 měsíce před vyšetřením. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Yates C.R. et al., 1997) Genetickým vyšetřením jsou v ČR 

běžně stanovovány alely TPMT*2 (c.238 G>C), TPMT*3B (c.460 G>A), TPMT*3C (c.719 A>G) 

a kombinace předchozích – označována jako alela TPMT*3A (c.460G>A a c.719A>G), 

vzácnější alely pak mohou detekci uniknout. 

Kromě genetických faktorů výslednou aktivitu TPMT ovlivňují i vlivy další. Bylo popsáno, že 

již samotné pravidelné podávání 6-MP nebo AZA vede ke zvýšení aktivity enzymu, která po 

přerušení léčby opět klesá. (Lennard L. et al., 1990) Další studie však tento způsob ovlivnění 

TPMT vyvrací, a naopak popisuje sníženou expresi genu pro TPMT po podání thiopurinů, 

přestože aktivita TPMT zůstala nezměněna. (Hindorf U. et al., 2006) U mužů byla 

zaznamenána vyšší aktivita TPMT než u žen, u kuřáků vyšší než u nekuřáků. (Schaeffeler E. 

et al., 2004) (Poon S.S. et al., 2015) Podobně též u dětí mladších 6 let věku byla popsána 

vyšší aktivita TPMT ve srovnání se staršími pacienty. (McLeod H.L. et al., 1995) (Serpe L. et 

al., 2009) (Stocco G. et al., 2017) 

Mezi léky ovlivňujícími aktivitu TPMT patří v první řadě 5-aminosalicylová kyselina (5-ASA) 

a její deriváty ze skupiny aminosalicylátů (olsalazin, balsalazid apod.) často podávané 

především u pacientů s UC. Nekompetitivní inhibice TPMT aminosalicyláty byla popsána in 

vitro. (Szumlanski C.L. et Weinshilboum R.M., 1995) (Lowry P.W. et al., 1999) (Lewis L.D. et 

al., 1997) In vivo byl popsán případ thiopuriny indukované myelosuprese u pacientky 

s normálním TPMT genotypem léčené kombinací 6-MP a olsalazinu, následně byla 

laboratorně prokázána nižší aktivita enzymu TPMT. (Lewis L.D. et al., 1997) Ovlivnění 

metabolismu thiopurinů aminosalicyláty podporuje i studie, v níž byl pozorován pokles 

průměrné koncentrace 6-TGN (aktivního produktu TPMT) po přerušení konkomitantní 

terapie 5-ASA, aktivita TPMT těchto pacientů však zůstala nezměněna a mechanismus této 

interakce tak zůstává nejasný. (Dewit O. et al., 2002) Furosemid pravděpodobně interaguje 

s metabolismem thiopurinů inhibicí TPMT, ale klinický význam této interakce není zatím 

objasněn. (Lysaa R.A. et al., 1996) (Xin H.W. et al., 2005) 

Ze skupiny dominantních homozygotů nesoucích 2 divoké (nemutované) alely kódující 

TPMT lze vyčlenit pacienty s velmi vysokou (tedy vyšší než normální) aktivitou TPMT, u 

nichž léčba thiopuriny nedosahuje dostatečného efektu. (Schaeffeler E. et al., 2004) (Ansari 

A. et al., 2002) (Cuffari C. et al., 2004) Tito pacienti (ve své podstatě hypermetylátoři, tzv. 

„shunters“, shunteři) produkují více 6-mMP na úkor 6-TGN.  (Dubinsky M.C. et al., 2002) 
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Zřejmě i v těchto případech hraje určitou roli genetická predispozice. (Yan L. et al., 2000) 

Na druhou stranu se však zdá, že až u 10 % pacientů s 6-mMP preferujícím metabolismem 

vzniká tento jev pozdně a mnohdy je odhalen i měsíce až roky od zahájení thiopurinové 

terapie. (Munnig-Schmidt E. et al., 2018)  

1.2.1.2 Další enzymy podílející se na metabolismu thiopurinů 

Oxidací XO je 6-MP z části přeměněn na KTM, která je vylučována močí jako odpadní 

metabolit. (Derijks L.J.J. et al., 2004) (Cuffari C. et al., 1996) (Dervieux T. et al., 2001) 

V případě konkomitantního podávání inhibitorů XO (alopurinol) je nutno redukovat dávku 

AZA. Zdá se však, že alopurinol není pouze inhibitorem XO, ale ovlivňuje i aktivitu TPMT. 

(Rahhal R.M. et Bishop W.P., 2008) Byla vyslovena hypotéza, že se tak děje kompetitivní 

inhibicí TPMT alopurinolovým metabolitem oxypurinolribosidmonofosfátem, což je analog 

6-TIMP – substrátu TPMT. (Duley JA, 2005) U pacientů léčených kombinací obou léčiv 

stoupá tvorba thioxantinu, dalšího z možných inhibitorů TPMT. (Blaker P.A. et al., 2013)  

V normální zdravé thiopuriny neléčené buňce vzniká přeměnou katalyzovanou HGPRT 

z hypoxantinu a guaninu inosinmonofosfát a guanosinmonofosfát. Při úplném deficitu 

tohoto enzymu byl u lidí popsán syndrom Lesh-Nyhan, pro nějž jsou typické: 

hyperurikémie, choreoatetóza, mentální retardace a kompulsivní sebepoškozování. Při 

neúplném deficitu se snížená funkce HGPRT projeví mírnějším onemocněním s těžkou dnou 

a nefrolitiázou, syndromem Kelley-Seemiller. 6-MP je v thiopurinovém metabolismu 

přeměněn za pomoci HGPRT na 6-TIMP, z nějž postupně vzniká konečný produkt přeměny 

6-TGN. Pokud je funkce tohoto enzymu zvýšená, lze předpokládat zvýšenou tvorbu 6-TGN, 

na což bylo poukázáno v asijské studii z roku 2012, která popsala pozitivní korelaci mezi 

aktivitou HGPRT a koncentrací 6-TGN v erytrocytech pacientů s IBD léčených thiopuriny. 

(Ding L. et al., 2012) 

Dalším enzymem ovlivňujícím metabolismus thiopurinů je inosintrifosfát 

pyrofosfohydroláza nebo též inosintrifosfatáza (ITPáza). V purinovém metabolismu 

neovlivněném terapií thiopuriny vzniká fosforylací inosinmonofosfátu (IMP) inosintrifosfát 

(ITP). ITPázou je poté odštěpen pyrofosfát z ITP za opětovného vzniku IMP. V dalším 

metabolismu z IMP vznikají adeninové a guaninové nukleotidy. Snížená funkce ITPázy vede 

k akumulaci ITP, která se u osob neléčených thiopuriny jeví jako klinicky bezvýznamná. 

V průběhu metabolismu AZA/6-MP vzniká jako dílčí produkt 6-TIMP, jehož fosforylací 

vzniká 6-thioinosintrifosfát (6-TITP), který je též substrátem ITPázy. V případě, že je tento 
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enzym deficientní, dochází k akumulaci 6-TITP. V genu IPTA je známo několik polymorfismů, 

které jsou zodpovědné za sníženou funkci ITPázy. (Breen D.P. et al., 2005) (Marinaki A.M. 

et al., 2004) (Maeda T. et al., 2005) Aktivita ITPázy u homozygotních jedinců nesoucích 2 

alely IPTA 94C>A (missence mutace) je nulová, heterozygoté nesoucí jednu mutovanou 

alelu mají funkci sníženou na přibližně 22,5 % funkce homozygotních osob nesoucích wild-

type alely. Tento polymorfismus se vyskytuje v kavkazské populaci s frekvencí 6 %, u Asiatů 

je výskyt IPTA 94C>A častější (až v 15 %) a v Africké populaci se vyskytuje pouze v 5 %. Další 

polymorfismus lokalizovaný v intronu 2 (IVS2+21A>C) ovlivňuje funkci enzymu méně – 

homozygoté mají funkci ITPázy sníženou v průměru pouze o 60 % oproti populaci kontrol. 

Aktivita ITPázy je pak u kombinovaných heterozygotů (94C>A IVS2+21A>C) omezena pouze 

na 10 % aktivity wild-type kontrol. (Marinaki A.M. et al., 2004) (Maeda T. et al., 2005) 

(Zelinkova Z. et al., 2006) Klinický dopad poruch funkce ITPázy však není prozatím plně 

objasněn. (Gearry R.B. et al., 2004) 

Dárcem metylové skupiny umožňující metylaci cestou TPMT je (podobně jako v případě 

většiny metylací probíhajících v lidském těle) S-adenosylmethionin, z kterého tak vzniká S-

adenosylhomocystein. Adenosylová skupina je posléze odštěpena a opětovnou metylací 

homocysteinu vzniká metionin, dárcem metylové skupiny je v tomto případě kyselina 5-

metyltetrahydrolistová, která vzniká z 5,10-metylentetrahydrofolátu za účasti 

metylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR). V teoretické rovině by snížená aktivita 

MTHFR mohla vést ke snížené aktivitě TPMT sníženou dodávkou metylových skupin. Bylo 

popsáno několik polymorfismů v genu pro MTHFR, které vedou ke snížené aktivitě tohoto 

enzymu – u recesivních homozygotů je pak aktivita samozřejmě nižší než u heterozygotů. 

Mezi nejčastější polymorfismy patří 677C>T a 1298A>C. Asociace mezi sníženou funkcí 

MTHFR a klinicky významným ovlivněním metabolismu thiopurinů nebyla doposud 

prokázána. (Breen D.P. et al., 2005) (Khan N. et al., 2013) (Ogino S. et Wilson R.B., 2003)  

1.2.1.3 Metabolity thiopurinů 

Pomocí HPLC lze stanovit koncentraci metabolitů AZA v erytrocytech pacienta, přesněji 6-

MP, 6-mMP, KTM, 6-TGN a thioxantinu. (Hawwa A.F. et al., 2009) (Dervieux T. et Boulieu 

R., 1998) Tyto metabolity pak mohou vypovědět více o individuálním metabolismu AZA u 

konkrétního pacienta – zajímají nás především koncentrace 6-TGN a 6-mMP, jejichž vztah 

není lineární a vysoké koncentrace jednoho metabolitu tedy neznačí vždy vysoké (nebo 

naopak nízké) koncentrace druhého. (Cuffari C. et al., 1996) (Hawwa A.F. et al., 2009) 
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Přestože je možné stanovit koncentrace těchto metabolitů i v plazmě, stanovení jejich 

intracelulárních koncentrací v erytrocytech je vzhledem k farmakokinetice i mechanismu 

účinku považováno za více vypovídající. (Hawwa A.F. et al., 2009) Stanovení thiopurinových 

metabolitů je možné též v periferních lymfocytech, využitelnost v klinické praxi ale zatím 

nebyla objasněna. (de Nikoló A. et al., 2014) 

Jak již bylo popsáno výše, 6-TGN je považován za aktivní metabolit, tedy „efektora“ terapie. 

U vyšších hodnot koncentrací druhého metabolitu, který stojí v popředí našeho zájmu, tedy 

6-mMP, byla popsána korelace s hepatotoxicitou. (Dubinsky M.C. et al., 2000)  

1.2.2 Thiopuriny v terapii IBD 

AZA a jeho metabolit 6-MP patří mezi nejčastěji užívaná imunosupresiva pro „udržení“ 

remise – tzv. udržovací léčbu – IBD (CD i UC). 

1.2.2.1 Thiopuriny v terapii CD u dospělých pacientů 

Dle metaanalýzy randomizovaných placebem kontrolovaných studií z roku 2009 

zabývajících se efektem AZA a 6-MP v léčbě CD vykazují v případě udržení remise CD u 

dospělých pacientů oba thiopuriny pozitivního efektu (nižší procento relapsů ve srovnání 

s placebem). Pokud byl AZA podáván ve vyšších dávkách kolem 2,5 mg/kg/den byla léčba 

účinnější než u dávek nižších (1,0 a 2,0 mg/kg/den). (Prefontaine E. et al., 2010) Navíc bylo 

vypozorováno, že léčba thiopuriny snižuje riziko chirurgického zásahu a působí preventivně 

proti strikturujícím formám.  Časná terapie (zahájení léčby thiopuriny do 1-3 let od 

diagnózy, případně ještě lépe do 6 měsíců) vykazuje v tomto směru lepší účinek. (Ramadas 

A.V. et al., 2010) (Peyrin-Biroulet L. et al., 2011) (Cleynen I. et al., 2013) (Fraser A.G. et al., 

2002) (Cosnes J. et al., 2013) Dlouhodobě AZA snižuje potřebu systémových 

kortikosteroidů. (Pearson D.C. et al., 1995) 

1.2.2.2 Thiopuriny v terapii CD u dětí 

Pozitivní efekt 6-MP na udržení remise byl prokázán i v randomizované studii, která se 

zaměřila na dětské pacienty s CD. (Markowitz J. et al., 2000) Další studie zaměřené na 

účinnost thiopurinů u dětí (observační, retrospektivní) tento efekt podporují, jejich 

výsledky však nejsou tak optimistické. Kromě prodloužení remise byla popsána nižší 

potřeba kortikoterapie (tj. systémové kortikosteroidy podávané kratší dobu, v nižších 

dávkách event. vůbec) a méně hospitalizací u pacientů léčených AZA. (Barabino A. et al., 

2002) (Punati J. et al., 2008) (Riello L. et al., 2011) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 
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1.2.2.3 Thiopuriny v terapii UC u dospělých pacientů 

Podobně i v případě UC v udržení remise prokázala metaanalýza lepší efekt AZA v prevenci 

relapsu UC ve srovnání s placebem. (Timmer A. et al., 2007) Thiopuriny snižují i v tomto 

případě nutnost hospitalizace (dny hospitalizace přepočteny na pacienta a rok) či podávání 

systémových kortikosteroidů. (Gisbert J.P. et al., 2008) 

1.2.2.4 Thiopuriny v terapii UC u dětí 

Účinek terapie v udržení remise choroby i snížení spotřeby kortikosteroidů podporují i 

studie zaměřené na pediatrickou populaci. (Barabino A. et al., 2002) (Verhave M. et al., 

1990) (Kader H.A. et al., 1999) (Hyams J.S. et al., 2011) Dle prospektivní multicentrické 

kohortové studie z roku 2011 zůstane v remisi onemocnění 1 rok od nasazení terapie 

thiopuriny bez nutnosti konkomitantní kortikosteroidní terapie přibližně 50 % dětských 

pacientů s UC. Tento efekt byl pozorován nezávisle na tom, zda terapie thiopuriny byla 

zahájena do 3 měsíců od diagnózy.  (Hyams J.S. et al., 2011) 

 

Dle evropských i českých doporučení je možno AZA nebo 6-MP zvolit jako udržovací léčbu 

CD i UC. Efekt thiopurinů v indukci remise IBD je neprůkazný, (Khan N. et al., 2011) proto 

není monoterapie AZA/6-MP ve snaze o indukci remise (na rozdíl od udržovací fáze) 

doporučována. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 

2017) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) 

1.2.2.5 Role metabolitů thiopurinů v léčbě IBD 

Byla popsána asociace mezi klinickou odpovědí na terapii AZA a koncentrací 6-TGN 

v erytrocytech – tedy těch metabolitů, které jsou považovány za hlavní efektory terapie. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Cuffari C. et al., 1996) (Dubinsky M.C. et al., 2002) Ve studii 

z roku 2001 bylo vypozorováno, že pouze 5 z 37 pacientů s CD neodpovídajících na terapii 

(hodnoceno klinicky – skóre aktivity onemocnění, možnost vysazení kortikosteroidní léčby) 

mělo hladiny 6-TGN vyšší než 250 pmol/8 x 108 erytrocytů a pouze 1 z 11 pacientů 

s koncentracemi 6-TGN nad 250 pmol/8 x 108 erytrocytů neodpověděl na terapii. (Cuffari 

C. et al., 2001) S podobnými závěry byla publikována i meta-analýza z roku 2006 – pokud 

byly detekovány koncentrace metabolitů vyšší než 230-260 pmol/8 x 108 erytrocytů, byla 

větší pravděpodobnost, že je pacient v klinické remisi onemocnění (62 %), zatímco pod 

touto hranicí je více pravděpodobné, že v remisi choroby není. (Osterman M.T. et al., 2006) 
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Pozdější meta-analýza v roce 2014 potvrdila asociaci mezi koncentracemi 6-TGN a větší 

pravděpodobností klinické remise onemocnění. (Moreau A.C. et al., 2014) Vyšší 

koncentrace 6-TGN u pacientů v klinické remisi onemocnění oproti pacientům s aktivním 

onemocněním byly pozorovány i u dětí, popsaný rozdíl byl větší u pacientů s CD než s UC. 

(Gupta P. et al., 2001) (Nguyen T-V-A et al., 2013) V případě IBD je za „terapeutickou“ 

považována koncentrace 6-TGN v rozmezí přibližně 230-450 pmol/8 x 108 erytrocytů. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Fanbing Z. et al., 2016) (Turner D. et al., 2018) 

1.2.3 Nežádoucí účinky  

Jedním z omezení léčby AZA/6-MP jsou její nežádoucí účinky (NÚ), které se u dospělých 

pacientů s IBD vyskytují v 15-40 %. V 5-28 % všech léčených pacientů vedou vedlejší účinky 

ke snížení dávky podávaného léčiva a v 11-31 % je nutné léčbu úplně přerušit. (Prefontaine 

E. et al., 2010) (Hindorf U. et al., 2006) (Fraser A.G. et al., 2002) (Kirschner B.S., 1998) 

(Costantino G. et al., 2012) (Goldberg R. et al., 2015) (Qiu Y. et al., 2015) (Gearry R.B. et al., 

2004) (Lopéz-Martín C. et al., 2011) U pediatrické populace se nežádoucí účinky thiopurinů 

obecně vyskytují vzácněji, než je tomu u dospělých pacientů (přibližně v 15 %), studií 

zabývajících se problematikou u dětí je však nepoměrně méně. (Hindorf U. et al., 2006) (De 

Ridder L. et al., 2006) NÚ thiopurnových léčiv lze rozdělit na závislé na dávce (myelotoxicita, 

hepatotoxicita) a idiosynkratické – nezávislé na dávce (alergické kožní reakce, nauzea, 

únavnost, nechutenství, pankreatitida). Zatímco idiosynkratické NÚ se většinou objeví 

v prvních týdnech od zahájení terapie a pokud je lék dobře tolerován po 3 týdnech léčby, 

obvykle se předpokládá jeho dlouhodobá tolerance, NÚ závislé na dávce se mohou 

(poprvé) objevit i po měsících až letech užívání léku. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

(Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Bär F. et al., 2013)  

1.2.3.1 Poruchy krvetvorby 

Posoudit výskyt závažné leukopenie (myelotoxicity) na léčbě thiopuriny je obtížné, neboť 

rozdílné studie užívají rozdílných hodnot cut-off a i délka sledování pacientů se liší, (Lopéz-

Martín C. et al., 2011) většinou je však udávána četnost kolem 3-15 %. (Fraser A.G. et al., 

2002) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Bär F. et al., 2013) (Kirschner B.S., 1998) (Costantino 

G. et al., 2012) (Goldberg R. et al., 2015) (Adamcová M. et al., 2012) Výskytu u dětí pak 

odpovídá spíše dolní hranice daného rozmezí (tj. okolo 3 %). (De Ridder L. et al., 2006) Při 
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hodnotách 6-TGN vyšších než 450 pmol/8 x 108 erytrocytů výrazně stoupá riziko 

leukopenie. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Fanbing Z. et al., 2016) (Turner D. et al., 2018) 

 Lymfopenii a potažmo též mírnější leukopenii lze do určité míry považovat za chtěný 

účinek léčby. Oproti tomu neutropenii lze za NÚ na dávce závislý považovat. Neutropenie 

postihne přibližně 2-3 % pacientů, (Kirschner B.S., 1998) (Qiu Y. et al., 2015) (Kim M.J. et 

al., 2014) dostupná data však nelze považovat za dostačující, protože studie většinou 

posuzují neutropenii a leukopenii společně. Trombocytopenie se objeví u 2-3 % pacientů. 

(Kirschner B.S., 1998) (Lopéz-Martín C. et al., 2011) (Goldberg R. et al., 2015) Výsledný 

krevní obraz ovlivňuje kromě léčby také aktivita onemocnění a další faktory – především 

případné konkomitantní (nejen virové) infekce. (Schwab M. et al., 2002) Ve většině případů 

se počet neutrofilů, trombocytů i lymfocytů upraví spontánně bez nutnosti zásahu, po 

snížení dávky či úplném vyřazení léku. (Qiu Y. et al., 2015) Byl však popsán i případ, kdy 

trombocytopenie přetrvávala po dobu 2 let i přes ukončení terapie AZA. (Kirschner B.S., 

1998) 

Přibližně ve čtvrtině případů je pak leukopenie asociována se sníženou aktivitou enzymu 

TPMT. (Bär F. et al., 2013) (Colombel J.F. et al., 2000) Těžkou myelosupresí jsou nejvíce 

ohroženi recesivní homozygoté, u nichž je možné, v případě jejich včasné identifikace, 

ohrožující AZA indukované cytopenii předcházet. (Lennard L., 2002) (Leipold G. et al., 1997) 

U heterozygotů se případná cytopenie rozvine v průměru dříve (v prvním trimestru od 

zahájení terapie) než u dominantních homozygotů (měsíce až roky). (Dubinsky M.C. et al., 

2000) V případě (prokazatelně) dostatečné aktivity TPMT je vhodné zvážit probíhající 

infekci jako možnou příčinu (tranzientní) leukopenie.  

1.2.3.2 Jaterní poškození 

Dle publikovaných dat riziko alterace transamináz stoupá při koncentracích 6-mMP vyšších 

než 5700 pmol/8 x 108 erytrocytů. Zvýšené hodnoty transamináz pozorované u 2-17 % 

dospělých pacientů léčených thiopuriny vždy neznačí těžké jaterní poškození. (Fraser A.G. 

et al., 2002) (Kirschner B.S., 1998) (Costantino G. et al., 2012) (Goldberg R. et al., 2015) (Qiu 

Y. et al., 2015) Výsledná četnost tohoto NÚ opět závisí na cut-off hodnotách užitých 

v jednotlivých studiích i délce sledování pacienta. V naprosté většině případů se v horizontu 

nanejvýš několika týdnů vrátí hodnoty transamináz do normálních rozmezí spontánně bez 

nutnosti změny terapie, po snížení dávky nebo přerušení/ukončení léčby thiopuriny. 

(Kirschner B.S., 1998) (Gearry R.B. et al., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2000) Pokud však 
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laboratorní nález přetrvává či jsou jaterní funkce výrazněji alterovány, je vhodné pátrat po 

jiné příčině. V této souvislosti je vhodné pomýšlet i na nodulární regenerativní hyperplázii 

(NRH). Přestože zvýšené riziko vzniku NRH se pojí především s léčbou 6-thioguaninem (6-

TG) – dalším z thiopurinů, který je z tohoto důvodu v terapii IBD spíše opomíjen – bylo u 

dospělých pacientů popsáno několik případů NRH asociovaných s AZA. (Vernier-Massouille 

G. et al., 2007) (Seiderer J. et al., 2006) 

1.2.3.3 Poškození pankreatu 

Akutní pankreatitidu řadíme mezi NÚ na dávce nezávislé a považujeme ji za reakci 

hypersenzitivity. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) V dospělé populaci i u dětí se vyskytuje 

přibližně u 2-7 % pacientů (Kirschner B.S. et al., 1998) (Costantino G. et al., 2012) (Goldberg 

R. et al., 2015) (Schwab M. et al., 2002) (Meyer L. et al., 2015) (De Ridder L. et al., 2006) ve 

většině případů v 1. měsíci léčby (Hindorf U. et al., 2006) (Weersma R.K. et al., 2004) a je 

častější u kuřáků. (Lopéz-Martín C. et al., 2011) Pouhá elevace pankreatických enzymů bez 

diagnózy pankreatitidy (nesplňující diagnostická kritéria) se vyskytuje mnohem častěji – u 

dospělých až v 16 %. (Costantino G. et al., 2012) (Goldberg R. et al., 2015) Mezi Asiaty je 

zánět slinivky břišní jako NÚ terapie thiopuriny spíše vzácný. (Fanbing Z. et al., 2016) Akutní 

pankreatitida se u pacientů s CD vyskytuje častěji než u pacientů léčených thiopuriny z jiné 

indikace, (Weersma R.K. et al., 2004) velmi pravděpodobně za určitou část onemocnění 

slinivky břišní je u těchto pacientů zodpovědná CD sama o sobě (duodenální postižení nebo 

extraintestinální manifestace), případně konkomitantní terapie (např. aminosalyciláty nebo 

výlučná enterální výživa). (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Bermejo F. et al., 2008) Jako 

rizikové pro vznik AZA indukované pankreatitidy byly recentně popsány genotypy HLA-

DQA1*02:01-HLA-DRB1*07:01 v heterozygotní A/C a homozygotní C/C formě. (Wilson A. 

et al., 2017) Akutní zánět slinivky indukovaný thiopuriny je ve většině případů pouze mírný 

a rychle ustoupí po vysazení terapie. (Bermejo F. et al., 2008) 

1.2.3.4 Další idiosynkratické nežádoucí účinky 

Gastrointestinální intolerance (průjem, zvracení, bolesti břicha) se projeví u 4-10 % 

léčených dospělých. (Fraser A.G. et al., 2002) (Kirschner B.S. et al., 1998) (Costantino G. et 

al., 2012) (Kim M.J. et al., 2014) (Schwab M. et al., 2002) Vzhledem k tomu, že pacienti 

s těmito projevy na terapii AZA ve vysokém procentu dobře tolerují 6-MP, se někteří autoři 

domnívají, že za část této intolerance i dalších časných idiosynkratických NÚ je zodpovědné 
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imidazolové jádro odštěpené z AZA při přeměně na 6-MP. (Lees C.W. et al., 2008) Tzv. 

„chřipkové“ příznaky („flu-like“ syndrom – myalgie, artralgie, horečka, nevolnost, bolesti 

hlavy) se objevují především ve 2-3. týdnu léčby (Adamcová M, 2012) (Bronský J. et al., 

2017) a zakusí je kolem 8-13 % dospělých pacientů, u dětí se objevují přibližně v 7 %. 

Kterýkoliv z těchto symptomů se může projevit osamoceně nebo společně s jiným NÚ. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2012) (Costantino G. et al., 2012) (Goldberg 

R. et al., 2015) Mezi další možné na dávce nezávislé NÚ patří kožní reakce v podobě rashe, 

alopecie a alergické reakce. (Prefontaine E. et al., 2010) (Schwab M. et Klotz U., 2001) (Qiu 

Y. et al., 2015)  

Dle studie z roku 2004 lze za část nežádoucích účinků (především flu-like syndromu, 

pankreatitidy, rashe) podezřívat polymorfismus v genu kódujícím inosintrifosfatázu, 

konkrétně 94C>A. Dokonce bylo navrženo, aby takovým pacientům byl v případě 

intolerance AZA/6-MP podáván 6-TGN. (Marinaki A.M. et al., 2004) V jiné studii ale asociace 

nebyla pozorována. (Gearry R.B. et al., 2004) 

1.2.3.5 Infekční komplikace 

Pacienti léčení thiopuriny mohou být náchylnější k infekcím – častěji virovým, ale objevit 

se mohou i infekce bakteriální či mykotické. Riziko roste s množstvím podávaných 

imunosupresivních léků a je vyšší ve skupině starších pacientů. (Kirschner B.S. et al., 1998) 

(Turner D. et al., 2012) (Rahier J.F. et al., 2009) (Kirchgesner J. et al., 2018) Infekce bývají 

většinou pouze mírné – např. u pacientů léčených AZA byl popsán častější výsev herpes 

simplex (HSV) labialis/genitalis a virových bradavic než u pacientů AZA naivních. (Seksik P. 

et al., 2009) Data z registrů shromažďujících informace o dětské (DEVELOP) i dospělé 

(TREAT) populaci pacientů s CD zvýšené riziko závažných infekčních komplikací u pacientů 

léčených thiopuriny neprokázala – na rozdíl od skupiny na biologické terapii anti-TNF 

preparáty nebo jedinců léčených systémovými kortikosteroidy. (Lichtenstein G.R. et al., 

2012) (Baldassano R. et al., 2013)  

Prevence infekcí je u jedinců užívajících imunosupresivní terapii vhodná. (Veereman-

Wauters G. et al., 2012) Před zahájením terapie thiopuriny je vhodné zkontrolovat a 

eventuálně doplnit povinná očkování, pokud to klinický stav při základním onemocnění 

dovolí. Očkování živou vakcínou (především očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám, 

příušnicím, planým neštovicím, případně tuberkulóze – bacillus Calmette-Guérin, BCG) je 

možné s odstupem 6 týdnů před zahájením imunosupresivní léčby nebo alespoň 3 měsíce 
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po jejím ukončení. Na druhou stranu odklad léčby, která je nezbytně nutná pro kontrolu 

onemocnění, z důvodů doplnění vakcinace není považován za vhodný. Aktivní imunizace 

neživými vakcínami (včetně očkování proti lidskému papilomaviru – HPV) není 

kontraindikována, naopak se spíše doporučuje, přestože její účinnost může být snížena. 

(Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Turner D. et al., 2012) (Rahier J.F. et 

al., 2009) (Magro F. et Abreu C., 2014)  

U imunosupresivy léčených pacientů naivních k infekci virem planých neštovic (VZV), 

neimunizovaných, je v případě kontaktu s varicelou k dispozici pasivní imunizace, v případě 

propuknutí planých neštovic je indikována časná antivirová terapie. V případě opakovaných 

lokálních výsevů HSV labialis/genitalis je vhodné zvážit perorální antivirotickou terapii 

v době aktivního výsevu. V případě těžkého onemocnění je vhodné okamžitě zahájit 

antivirotickou terapii a imunosupresiva dočasně vysadit – podobně je tomu také v případě 

těžší formy infekční mononukleózy. Je vhodné zvážit očkování proti pneumokokovým 

onemocněním a chřipce. (Bronský J. et al., 2017) (Turner D. et al., 2012) (Rahier J.F. et al., 

2009) 

1.2.3.6 Nádorová onemocnění 

Thiopurinová terapie je asociována s rizikem rozvoje lymfomu u pacientů s IBD přibližně 4-

5krát. Ohrožena je především starší populace, v mladším věku je riziko lymfomu nižší – 

v dětské populaci přibližně 4,5 případů/10 tisíc pacient-roků léčby. Riziko narůstá s délkou 

léčby a klesá po jejím ukončení. (Lewis J.D. et al., 2000) (Beaugerie L. et al., 2009) (Khan N. 

et al., 2013) (Kandiel A. et al., 2005) (Ashworth L.A. et al., 2012) (Joosse M.E. et al., 2018) 

Vzácnou formu neléčitelného lymfomu představuje u pacientů s IBD léčených 

imunosupresivy hepatosplenický T-buněčný lymfom (HSTCL). V naprosté většině případů 

byl HSTCL popsán u mužů mladších 35 let, v 50 % dokonce 20 let (byl tedy popsán výskyt i 

v pediatrické populaci). V polovině případů je jeho výskyt asociován s kombinovanou 

terapií biologické léčby a thiopurinu, v druhé (téměř) polovině pak s AZA/6-MP 

v monoterapii. Pouze ojediněle je pak HSCTL asociován pouze s preparáty z řad biologické 

léčby. (Kotlyar D.S. et al., 2011) (Chew C., 2011) (Joosse M.E. et al., 2018) Do skupiny 

lymfomů vzniklých na thiopurinové léčbě patří i vzácně se vyskytující s virem Ebsteina a 

Barrové (EBV) asociovaný lymfom, jehož riziko výskytu thiopuriny mírně zvyšují. (Dayhash 

G.A. et al., 2002) Jak vyplývá z výzkumu provedeného mezi gastroenterology pro děti, do 

kterého se zapojilo 20 evropských států, mezi lety 2006-2011 bylo v Evropě hlášeno 18 
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případů nádorového onemocnění, které bylo diagnostikováno u dětí s IBD před dovršením 

19 letem věku. U 11 pacientů se jednalo o nádorové onemocnění v souvislosti s bílou krevní 

řadou (lymfomy, leukemie). Ve 3 případech se pak jednalo o HSTCL a ve 3 o lymfom 

asociovaný s EBV, u všech 6 případů byly pacienti léčeni thiopuriny (většina léčena 

thiopuriny i v době diagnózy maligního onemocnění, jen jeden ukončil terapii 3 měsíce před 

diagnózou HSTCL. Pouze jeden pacient byl v minulosti léčen též biologickou léčbou (ta 

ukončena 5 let před diagnózou nádorového onemocnění). (de Ridder L. et al., 2014) Podle 

dat z novější, prospektivní, studie Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, 

hepatologii a výživu (ESPGHAN) bylo mezi polovinou roku 2013 a koncem 2016 v Evropě 

(data z 25 zemí) hlášeno 21 případů maligních onemocnění hematopoetických buněk u dětí 

a mladých dospělých do 26 let. Ve 3 případech se jednalo o HSTCL. Všechny hlášené HSTCL 

byly pro pacienta fatální a diagnostikovány u pacientů anti-TNF naivních, kteří 

anamnesticky užívali thiopuriny. (Joosse M.E. et al., 2018) Mezi mladšími jedinci (včetně 

pediatrické populace) převyšuje pozitivní vliv terapie na udržení remise i celkovou kvalitu 

života pacienta zvýšené riziko rozvoje lymfomu. (Lewis J.D. et al., 2000) (Beaugerie L. et al., 

2009) (Thai A. et Prindiville T., 2010) Nadto thiopuriny jsou asociovány s nižším rizikem 

rozvoje kolorektálního karcinomu u pacientů s CD i UC – u nichž je toto riziko a priori 

zvýšené. (van Schaik F.D.M. et al., 2012)  

Ve skupině pacientů, kteří jsou nebo v minulosti byli léčeni thiopurinovými preparáty, 

stoupá riziko výskytu nádorových onemocnění kůže nemelanomového typu – karcinomů 

(bazaliomu a dlaždicobuněčného karcinomu). Riziko je zvýšené i mezi jedinci mladšími 50 

let. (Peyrin-Biroulet L. et al., 2011) (Singh H. et al., 2011) (O'Donovan P. et al., 2005) Všichni 

pacienti, kteří byli někdy léčeni thiopuriny, by měli být celoživotně sledováni dermatologem 

a svou kůži dostatečně chránit proti UV záření. (Peyrin-Biroulet L. et al., 2011) ( (Ruemmelle 

F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2018) 

1.2.4 Indikace terapie thiopuriny u pediatrických IBD pacientů 

Thiopurinové preparáty jsou všeobecně doporučovány jako jedna z možností udržovací 

terapie u dětí trpících IBD. Efekt terapie nenastoupí ihned, účinnost léku je možné 

posuzovat až po několika týdnech podávání. (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 

2017) (Turner D. et al., 2012) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Pozler O. et al., 2010) Dosažení 

stabilních hladin thiopurinových metabolitů v erytrocytech trvá cca 55 dní (střední doba od 

podání první dávky do doby dosažení stabilních koncentrací). (Pozler O. et al., 2010) Efekt 
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terapie nelze tedy hodnotit po jednorázovém nebo krátkodobém podání léčiva, ale pro 

dosažení dostatečného účinku terapie je nutné AZA nebo 6-MP pravidelně užívat po dobu 

alespoň 8-14 týdnů. (Ruemmelle F.M. et al., 2014)  

AZA a 6-MP jsou brány jako rovnocenné a prvotní volba závisí především na ošetřujícím 

lékaři, přesto však existují geografické rozdíly v preferenci jednoho nebo druhého. V Evropě 

je v terapii IBD preferován spíše AZA, zatímco ve Spojených státech dávají lékaři přednost 

6-MP. (Louis E. et Belaiche J., 2003) 

1.2.4.1 Indikace u dětí s CD 

U všech pacientů, u nichž byla diagnostikována středně těžká až těžká forma CD ve věku 

nižším než 17 let, by měla být zahájena terapie thiopuriny. Totéž platí pro pacienty, u nichž 

bylo remise onemocnění dosaženo systémovými kortikosteroidy nebo choroba alespoň 

jedenkrát relabovala. Vzhledem k tomu, že efekt terapie lze očekávat až s odstupem 

několika týdnů, je ve většině případů léčba AZA/6-MP zahajována již v době stanovení 

diagnózy a podávána tak v kombinaci s indukční terapií (výlučná enterální výživa, 

systémově podávané kortikosteroidy, ev. biologická terapie). (Adamcová M. et al., 2012) 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014)  

1.2.4.2 Indikace u dětí s UC 

Primárním udržovacím lékem u mírnějších forem UC je 5-ASA. V případě na 

kortikosteroidech dependentní formy onemocnění (relaps při snižování dávky 

kortikosteroidů nebo do 3 měsíců od jejich vysazení) nebo pokud tito pacienti často relabují 

(alespoň 2-3 relapsy za rok) i přes plně dávkované aminosalicyláty je vhodné do terapie 

přidat imunosupresivum – obvykle thiopurinový preparát. Imunosupresivní terapie by měla 

být zahájena také u pacientů s extraintestinálními projevy choroby. Často je terapie 

dlouhodobě kombinována s 5-ASA, v některých případech i s biologickou léčbou. 

(Adamcová M. et al., 2012) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018)  

1.2.5 Dávkování thiopurinů a role TPMT 

Vzhledem k tomu, že je AZA přeměněn na 6-MP pouze z 88 % a molekulární hmotnost 6-

MP odpovídá pouze 55 % molekulární hmotnosti AZA, liší se dávkování 6-MP a AZA. (Van 

Os E.C. et al., 1996) Doporučené standardní dávkování AZA je 2,0-2,5 mg/kg/den většinou 

podáváno v jedné denní dávce, v případě 6-MP pak 1,0-1,5 mg/kg/den taktéž jedenkrát 

denně. (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Turner D. et al., 2012) 
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(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2018) (van Rheenen P.F. et al., 2020) Zdá se 

však, že u dětí mladších 6 let jsou jako terapeutické nutné dávky vyšší (v některých 

případech i ekvivalent vyšší než 3 mg/kg AZA) než jaké jsou doporučovány v případě dětí 

starších. (Stocco G. et al., 2017) (Grossman A.B. et al., 2008) Oproti tomu byl u dospělých 

pacientů popsán v případě udržení remise UC dostatečný terapeutický efekt dávek nižších 

než 1,5 mg/kg/den AZA. (Luan Z.J. et al., 2016) 

Důležitou roli v metabolismu thiopurinů hraje TPMT, při jejíž snížené aktivitě dochází 

k snížené přeměně AZA na vedlejší produkty (a tedy zvýšené produkci aktivních metabolitů) 

a zdánlivému předávkování léčivem (včetně zvýšeného výskytu na dávce závislých NÚ). 

Aktivitu TPMT lze v podmínkách České republiky predikovat cíleným genetickým 

vyšetřením zaměřeným na detekci nejčastějších mutací v genu kódujícím tento enzym – to 

je u všech pacientů před zahájením terapie AZA plně indikováno. (Adamcová M. et al., 

2012) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2018) Přestože existuje úzká korelace 

mezi fenotypem a genotypem, (Hindorf U. et al., 2006) (Ansari A. et al., 2002) nemusí 

genotypizace odhalit všechny rizikové pacienty ze skupiny intermediárních metabolizátorů, 

zčásti proto, že rutinní vyšetření neodhalí nové a méně časté mutace, zčásti z dosud 

neobjasněných důvodů. Přesto si však genetické vyšetření (obzvlášť jsou-li vyšetřeny 

všechny dosud známé mutace) zachovává velmi vysokou senzitivitu (90 %) a ještě vyšší 

specificitu (až 99 %). (Schaeffeler E. et al., 2004) Stanovení fenotypu enzymu (stanovení 

aktivity biochemickými metodami) by mělo být, pokud je dostupné, nadřazeno 

genotypizaci. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Winter J.W. et al., 2007) Až 3 měsíce před 

tímto vyšetřením však nesmí být pacientovi podána transfuze erytrocytů. (Ruemmelle F.M. 

et al., 2014) (Yates C.R. et al., 1997) Rutinní fenotypizace není na rozdíl od genetického 

vyšetření v naší zemi dostupná.  

Dominantní homozygoté v genu pro TPMT jsou považováni za „normometylátory“, někdy 

též nepřesně nazývanými „rychlí“ metabolizátoři, dávkování AZA u nich odpovídá obecným 

doporučením. Heterozygoté („hypometylátoři“) mají pouze 1 aktivní alelu kódující daný 

enzym, mohou užívat AZA v redukované dávce, která odpovídá 30-50 % doporučené. 

Recesivním homozygotům (pomalým metabolizátorům), AZA zpravidla nepodáváme 

(výjimečně lze léčivo podat ve výrazně redukované dávce – 10 % doporučené) – blíže viz 

výše. (Adamcová M. et al., 2012) (Turner D. et al., 2012) (Kaskas B.A. et al., 2003) (Turner 

D. et al., 2018)  
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Vztah mezi již stabilními koncentracemi 6-TGN nebo 6-mMP a dávkami AZA vztaženými na 

kilogram tělesné hmotnosti není průkazný. Byla popsána pouze slabá nelineární korelace 

mezi koncentracemi těchto metabolitů a dávkou. (Dubinsky M.C. et al., 2000) Jiné studie 

asociaci neprokázaly vůbec. Koncentrace metabolitů, jichž pacient dosáhne, jsou 

pravděpodobně ovlivněny mnoha faktory – jedním z nichž je i aktivita TPMT.  Dalším 

možným faktorem je obezita, která pravděpodobně negativně ovlivňuje výsledné 

koncentrace 6-TGN (a také poměr 6-TGN a 6-mMP). (Poon S.S. et al., 2015) 

Pomocí detekce koncentrací 6-TG a 6-mMP lze odlišit příčiny případné neefektivity terapie 

– poddávkování, non-compliance a rezistenci k léčbě (viz tabulka 1.1). (Ruemmelle F.M. et 

al., 2014) (Dubinsky M.C., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2002)  

 

Tabulka 1.1. Využití stanovení thiopurinových metabolitů v klinické praxi 

Komentář k tabulce 1.1: Velmi nízké až nedetekovatelné koncentrace jak 6-TGN, tak 6-mMP svědčí pro non-

adherenci pacienta, případně poddávkování, (Hawwa A.F. et al., 2009) (Mardini H.E. et Arnold G.L., 2003) u 

některých z těchto pacientů je vhodné zvážit navýšení dávky. Pacienty, u nichž detekujeme nízké koncentrace 

6-TGN (<230 pmol/8 x 108 erytrocytů) a naopak vysoké 6-mMP (>5700 pmol/8 x 108 erytrocytů), lze považovat 

za jedince s velmi vysokou aktivitou TPMT („shunters“). (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Dubinsky M.C. et al., 

2002) (Turner D. et al., 2012) (Dubinsky M.C., 2004) (Gearry R.B. et al., 2004) (Fanbing Z. et al., 2016) (Mardini 

H.E. et Arnold G.L., 2003) (Smith M.A. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018)  

Koncentrace 6-TGN Koncentrace 6-mMP  

Nízké až nedetekovatelné Nízké až nedetekovatelné Non-adherence či poddávkování 

Vysoké 

(>450 pmol/8 x 108 erytrocytů) 
NA Zvýšené riziko myelotoxicita 

NA 
Vysoké 

(>5700 pmol/8 x 108 erytrocytů) 
Zvýšené riziko hepatotoxicity 

Nízké 

(<230 pmol/8 x 108 erytrocytů) 

Vysoké 

(>5700 pmol/8 x 108 erytrocytů) 
Susp. „shunter“ 

Legenda: 6-TGN – 6-thioguanin, 6-mMP – 6-metylmerkaptopurin 

 

Někteří pacienti však zůstávají refrakterní k terapii i přes vysoké koncentrace 6-TGN (>230 

pmol/8 x 108 erytrocytů, někdy dokonce i vyšší než potenciálně toxických 450 pmol/8 x 108 

erytrocytů) a důvod neefektivity terapie v tomto případě není způsoben nízkou dávkou léku 

či preferenčním metabolismem ve směru 6-mMP, ale spíše nedostatečnou odpovědění 

pacienta na zvolenou léčbu. (Dubinsky M.C., 2004) (Mardini H.E. et Arnold G.L., 2003)  
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V praxi by dle doporučení pro pediatrickou populaci měl být AZA nasazen zpočátku (v 

případě neznalosti aktivity TPMT) pouze v poloviční dávce (tj. přibližně 1mg/kg/den). 

Vzhledem k riziku výskytu nežádoucích účinků v začátcích je důrazně doporučováno 

pravidelně monitorovat krevní obraz, jaterní testy (ALT, AST) a pankreatické enzymy 

(alespoň sérovou amylázu). V prvním měsíci je vhodná častější kontrola – v intervalu á 14 

dní, poté á 1 měsíc do třetího měsíce od nasazení a dále trvale alespoň 1x za 3 měsíce. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Nielsen 

O.H. et al., 2001) (Turner D. et al., 2018) Po obdržení výsledků genetického vyšetření, pokud 

nebyla prokázána mutace TPMT, může být denní dávka léku plně navýšena. (Adamcová M. 

et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) Jako další možnost se jeví zahájení terapie až po 

obdržení výsledků vyšetření TPMT.  

1.2.5.1 Možnosti optimalizace dávkování ve vztahu k NÚ thiopurinů 

Leukopenie je pouze přibližně v jedné čtvrtině případů asociována se sníženou funkcí 

TPMT, (Dubinsky M.C., 2004) čehož lze využít v identifikaci velmi rizikových pacientů. 

Vzhledem ke zbývajícím třem čtvrtinám se v predikci výskytu leukopenie však nelze 

spoléhat pouze na vyšetření aktivity TPMT (ať už genotypu nebo fenotypu) a je potřeba 

pacienty pečlivě monitorovat (pravidelné vyšetření krevního obrazu). V případě výrazného 

poklesu počtu leukocytů (a/nebo trombocytů) je pak dle doporučení vhodné dávku léčiva 

snížit a/nebo lék úplně vysadit (tabulka č. 1.2). V první linii, pokud není pokles příliš výrazný, 

může být tato změna pouze přechodná a po úpravě parametrů krevního obrazu se lze 

pokusit o opětovné navrácení léku do terapie v plné dávce, samozřejmě za pečlivé kontroly 

pacienta. (Laszlo Lakatos P.L. et Kis L.S., 2011) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018)  

 

Tabulka 1.2: Doporučená úprava terapie AZA při cytopenii 

krevní obraz redukce dávky na 50 % vysazení AZA/6-MP 

Leukopenie <4x109/l <3x109/l 

Neutropenie <1,5x109/l <1x109/l 

Trombocytopenie <120x109/l <100x109/l 

 

V případě elevace transamináz je možné (pokud se nejedná o příliš výrazný vzestup) pokusit 

se nějakou dobu vyčkat na stávající dávce, či snížit dávku léčiva o 25-50 %, podmínkou je 

pravidelná laboratorní monitorace pacienta á 1 týden do normalizace hodnot. (Kirschner 

B.S., 1998) (Gearry R.B. et al., 2004) Další možností je pokusit se o změnu thiopurinového 
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preparátu – dle studie z roku 2013 až 80 % pacientů s projevy hepatotoxicity při léčbě AZA 

dobře toleruje 6-MP. (Kenedy N.A. et al., 2013) 

Gastrointestinální obtíže vymizí rychle po vysazení terapie stejně jako většina ostatních 

NÚ. V případě idiosynkratických NÚ vzniklých na terapii AZA je možno se pokusit o změnu 

terapie na 6-MP, která je úspěšná přibližně v 50 %, ačkoliv dostupná data se různí. 

Nejlepších výsledků dosahuje tato změna u myalgií a artralgií, ale i u gastrointestinálních 

příznaků či „chřipkových“ symptomů může být relativně často úspěšná (kolem 20-30 %). 

V případech, kdy se změna terapie nezdaří a u pacienta se opět objeví vedlejší účinky, v 60 

% se jedná o stejný NÚ, pro který byl AZA vysazen. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner 

D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) (Hindorf U. et al., 2006) (Hindorf U. et al., 2009) (Lees 

C.W. et al., 2008) (Kenedy N.A. et al., 2013) (Doménech E. et al., 2005) Pokud se u pacienta 

vyskytne AZA indukovaná pankreatitida, je vhodné tento lék okamžitě vysadit, v tomto 

případě však není po ústupu symptomů většinou doporučováno pokoušet se o opětovné 

navrácení thiopurinů do terapie, tedy ani 6-MP. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et 

al., 2012) (Turner D. et al., 2018) (Hindorf U. et al., 2009) Bylo však publikováno několik 

případů, kdy taková změna terapie byla úspěšná, zánět slinivky se u pacientů po zahájení 

léčby 6-MP znovu neobjevil a pacienti dále lék dobře tolerovali. (Gallego-Gutiérrez S. et al., 

2015) (Ledder O.D. et al., 2013)  

Efekt léčby AZA/6-MP lze očekávat nejdříve za 2-3 měsíce (Pozler O, 2010), proto pokud 

není po 6-9 měsících dosaženo očekávaného efektu, není vhodné v monoterapii 

pokračovat. V případě dobrého efektu pokračujeme v podávání AZA dlouhodobě, 

rozhodnutí o ukončení léčby je v pediatrii stále kontroverzním tématem. (Adamcová M. et 

al., 2012) (Turner D. et al., 2012) (Nielsen O.H. et al., 2001) (Turner D. et al., 2018)  

1.2.5.2 Možnosti využití stanovení thiopurinových metabolitů v optimalizaci terapie IBD 

I přesto, že některé práce poukazují na lepší klinický efekt u pacientů, kteří dosáhli 

koncentrace 6-TGN nad 230 pmol/8 x 108 erytrocytů (viz. výše), nebyl prokázán lepší efekt 

terapie, pokud byla striktně řízena dle koncentrací thiopurinových metabolitů, oproti 

standardnímu dávkování dle váhy pacienta za předpokladu znalosti aktivity TPMT 

(fenotypu a/nebo genotypu). (Dassopoulos T. et al., 2014) (Reinshagen M. et al., 2007) I 

přesto však může být znalost erytrocytárních koncentrací 6-TGN a 6-mMP v optimalizaci 

léčby nápomocná – především v případech, kdy pacient dostatečně nereaguje na 

standardní dávky AZA/6-MP nebo při podezření na non-adherenci. Z hlediska účinnosti 
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terapie (zejména při monoterapii thiopuriny) lze považovat za optimální koncentrace 6-

TGN vyšší než 230 pmol/8 x 108 erytrocytů. 

U pacientů, u nichž jsou zaznamenány zvýšené hodnoty transamináz na terapii thiopuriny, 

je vhodné vyšetřit koncentrace jejich metabolitů v erytrocytech. (Turner D. et al., 2018) 

Pokud je zjištěna velmi vysoká aktivita TPMT (shunteři, „shunters“), vysoké koncentrace 6-

mMP a nízké aktivního 6-TGN (metabolismus ve prospěch tvorby 6-mMP), můžeme zlepšit 

poměr těchto dvou metabolitů přidáním alopurinolu do kombinace. V takovém případě je 

nutné dávku AZA redukovat na 25-33 % doporučených dávek. Alopurinol podáváme u 

dítěte v dávce 50-75 mg/den. U dospělého je většinou podáváno jednotných 100 mg/den 

(při podávání pouze 50 mg/den byla zjištěna nižší stabilita hladin 6-TGN). Následně je nutná 

kontrola koncentrací thiopurinových metabolitů, ev. úprava dávky thiopurinového léčiva. 

Cílem této intervence je udržet koncentrace 6-TGN v terapeutickém rozmezí (tj. 230-450 

pmol/8 x 108 erytrocytů) a dosáhnout poklesu 6-mMP doprovázeného normalizací 

transamináz. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Dubinsky M.C., 2004) (Rahhal R.M. et Bishop 

W.P., 2008) (Smith M.A. et al., 2012) (Sparrow M.P. et al., 2007) (Gerich M.E. et al., 2010) 

(Friedman A.B. et al., 2018) (Turner D. et al., 2018) Studie z roku 2012 odhalila, že rozdělení 

dávky léčiva do dvou denních dávek vede u pacientů s velmi vysokými koncentracemi 6-

mMP k jejich poklesu (doprovázeném ústupem nežádoucích účinků), zatímco koncentrace 

6-TGN zůstává téměř beze změny. Skupina, která tento jev popsala, vidí jako řešení pro 

shuntery podávání AZA/6-MP ve dvou denních dávkách s následovnou kontrolou 

koncentrací thiopurinových metabolitů. (Shih D.Q. et al., 2012)  

1.2.6 Thiopuriny v kombinaci s 5-ASA (při léčbě IBD u dětí) 

Aminosalicyláty jsou v pediatrii užívány v léčbě UC.  Jako možný částečný inhibitor enzymu 

TPMT zvyšují koncentraci aktivního 6-TGN. (Szumlanski C.L. et Weinshilboum R.M., 1995) 

(Lowry P.W. et al., 1999) (Dewit O. et al., 2002) (Lewis L.D. et al., 1997) Zvýšená účinnost 

konkomitantního podávání 5-ASA oproti thiopurinové monoterapii nebyla v případě UC 

prokázána, na druhou stranu není tento přístup vzhledem k bezpečnosti 5-ASA 

neopodstatněný (NÚ jsou pouze mírné) a kombinace je, i vzhledem k protektivnímu efektu 

5-ASA vůči kolorektálnímu karcinomu, spíše (Andrews J.M. et al., 2009) doporučována. Na 

druhou stranu vyšší počet léků, které musí jedinec denně užívat, může vést k nižší 

adherenci pacienta. (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Turner D. et al., 

2012) (Turner D. et al., 2018) (Mantzaris G. et al., 2004) 
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1.3 Anti-TNF v léčbě IBD u dětí 

Biologická léčba ve formě monoklonálních protilátek anti-TNF je v pediatrii užívána a 

doporučována v léčbě IBD u těch pacientů, u kterých je efekt konvenční terapie 

nedostatečný. V některých indikacích (např. perianální forma CD) je dokonce 

doporučována jako léčba první volby. Běžně jsou užívány infliximab (IFX) a adalimumab 

(ADA). Při léčbě CD jsou považovány za srovnatelné (stran jejich efektu i NÚ), v případě UC 

je IFX upřednostňován. Změna z IFX na ADA nebo opačně) je možná v indikovaných 

případech – v případě výskytu nežádoucích účinků vedoucích k nutnosti ukončení terapie 

nebo v případě selhání léčby (ať už primární, tedy bez počáteční odpovědi, nebo 

sekundární). Léčba by měla být podávána pravidelně (v pravidelných intervalech) a ne 

epizodicky (přerušovaně, s různě dlouhými intervaly podání). (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

(van Rheenen P.F. et al., 2020) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) (Adamcová 

M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) Srovnatelnost obou léčiv vychází především 

z výsledků studií u dospělých pacientů. (Kestens C. et al., 2013) (Liu J. et al., 2015) 

(Osterman M.T. et al., 2014) (Preda C. et al., 2016) (Varma P. et al., 2016) (Doecke J.D. et 

al., 2017) (Narula N. et al., 2017) (Benmassaoud A. et al., 2018) (Tursi A. et al., 2014) 

(Macaluso F.S. et al., 2019) (Singh S. et al., 2018) Mimo gastroenterologii jsou tyto 

monoklonální protilátky užívány také v revmatologii – například v léčbě psoriázy nebo 

ankylozující spondylitidy.  

Na základě publikovaných doporučení probíhá zvolení vhodné anti-TNF terapie u pacientů 

s CD v součinnosti ošetřujícího lékaře (gastroenterologa pro děti) a pacienta, resp. rodiny. 

(Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Bronský J. et al., 2017)  

1.3.1 Mechanismus účinku anti-TNF 

Monoklonální protilátky jsou protilátky produkované jedním klonem B buněk, všechny jsou 

stejné třídy a namířené proti jednomu konkrétnímu epitopu jednoho konkrétního antigenu 

(tedy jsou stejné). Tyto protilátky (podobně jako kterékoliv jiné protilátky) mají schopnost 

reagovat s antigenem, proti kterému jsou namířeny. V případě anti-TNF je tímto antigenem 

TNF-α, který je produkován především aktivovanými makrofágy (ale i jinými buňkami nejen 

imunitního systému).  

TNF-α v organismu ovlivňuje zánětlivý proces na několik frontách. V nižších koncentracích 

(ve zdravém organismu) indukuje expresi adhezivních molekul, zvyšuje cévní permeabilitu 

a stimuluje buňky k produkci chemokinů. Při vysoké produkci má i systémové účinky, mezi 
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které patří horečka, produkce interleukinu 1 a interleukinu 6, podporuje produkci proteinů 

akutní fáze, prostaglandinů a proteáz a také dochází k aktivaci koagulační kaskády. 

V případě chronického zánětu, ev. zánětlivého onemocnění (mezi které patří i IBD) 

podporuje další rozvoj zánětlivé odpovědi, udržuje zánět aktivní a brání jeho ukončení a 

vyhojení. Na druhou stranu je TNF-α nepostradatelný v boji proti především 

intracelulárním patogenům – bakteriálním, virovým i mykotickým. 

Anti-TNF se vážou na solubilní i vázaný TNF-α a brání tak jeho interakci s receptory na 

cílových buňkách. Mimo anti-TNF lze TNF-α blokovat též solubilním receptorem pro TNF-α 

(etanercept), který se užívá v léčbě revmatoidní artritidy. (Malíčková K., 2016) (Sobotková 

M. et Bartůňková J., 2008) (Tilg H. et al., 2007) 

1.3.2 Infliximab (IFX) 

IFX je chimérická (člověk-myš) monoklonální anti-TNF. Podává se formou kapací infuze 

v průběhu 1-2 hodin v dávce 5(-10) mg/kg. Léčba se zahajuje (většinou) podáním v 0., 2., 6. 

týdnu, následuje podání á 8 týdnů – v některých případech je pak možné interval zkrátit až 

na á 4 týdny. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) 

(Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 2017) (Li S. et al., 2019) K aplikaci pacient musí 

docházet do specializovaného centra. 

Efekt terapie v léčbě CD u pediatrických pacientů byl kromě studií observačních prokázán i 

v několika randomizovaných kontrolovaných studiích – a to jak v indukci remise, tak v jejím 

udržení. (Hyams J. et al., 2007) (Ruemmele F.M. et al., 2009) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

Terapie IFX hraje roli též v léčbě fistulující (penetrující) formy onemocnění. (Iwańczak B.M. 

et al., 2016) (El-Matary W. et al., 2019) Účinek IFX byl popsán i v případě, kdy byla aktivita 

onemocnění hodnocena endoskopicky – tedy ve vztahu ke slizničnímu hojení. (Kierkus J. et 

al., 2012) 

Dle dostupných dat je terapie IFX účinná i v léčbě UC u dětí, a to jak v její indukci, tak 

v udržení remise. (Hyams J.S. et al., 2010) (Larsen M.D. et al., 2016)  

1.3.3 Adalimumab (ADA) 

ADA je plně humanizovaná monoklonální anti-TNF. Podává se ve formě subkutánní injekce 

– k dispozici jsou předplněné injekční stříkačky nebo pera. Podává se každé dva týdny, 

v některých případech lze zkrátit i na týdenní interval. U pacientů s hmotností nad 40 kg je 

léčba standardně zahajována dávkou 160 mg v 0. týdnu, 80 mg ve 2. týdnu a dále 40 mg á 
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2 týdny. U pacientů s hmotností nižší se dlouhodobě standardně užívá dávka 20 mg á 2 

týdny, upravuje se i indukční dávkování dle doporučení. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

(Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) (Adamcová M. et al., 2012) (Bronský J. et al., 

2017) Výhodou je, že některá centra umožňují po zaučení aplikaci doma (pacient nebo rodič 

aplikují) nebo u praktického lékaře.   

Efekt terapie ADA v léčbě CD i v pediatrické populaci byl prokázán v randomizované 

kontrolované studii. Efekt byl vyšší ve skupině pacientů, u kterých byl ADA podáván jako 

první anti-TNF (ve srovnání s pacienty, u nichž selhala předchozí léčba IFX). (Hyams J.S. et 

al., 2012) Že bude ADA efektivní i po selhání IFX je však stále pravděpodobné, pouze je tato 

pravděpodobnost nižší než u pacientů, kteří zatím anti-TNF léčeni nebyli. (Russell R.K. et al., 

2011) ADA je podobně jako IFX efektivní i v terapii fistulující formy CD. (Ruemmele F.M. et 

al., 2018)  

V terapii UC je ADA obvykle podáván až jako druhá volba (po selhání IFX, ne však v případě, 

že tato nebyla primární efektivní). (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) Efekt ADA 

ve srovnání s placebem byl prokázán v terapii UC u dospělých pacientů jak v případě 

indukce remise, tak jako udržovací léčba. (Reinisch W. et al., 2011) (Sandborn W.J. et al., 

2012) Z dat získaných od dospělých pacientů též vyplývá, že IFX je více účinný v indukci 

remise UC než ADA (u anti-TNF naivních pacientů) a pravděpodobně i v jejím udržení. 

(Cholapranee A. et al., 2017) V případě selhání IFX v léčbě UC pak byl prokázán efekt ADA 

u části pediatrických pacientů. (Volonaki E. et al., 2015) Data o účinnosti ADA ve srovnání 

s IFX u dětí s UC naivních k anti-TNF nejsou dostupná.  (Turner D. et al., 2018) Teprve 

recentně byl ADA ve Spojených státech Amerických i Evropě schválen k použití jako možné 

anti-TNF první volby pro léčbu UC u dětí (středně těžké a těžké formy). I v této indikaci lze 

tedy u anti-TNF naivních pacientů volit mezi ADA a IFX.  

1.3.4 Nežádoucí účinky anti-TNF 

Dle literatury je nejčastějším NÚ anti-TNF terapie výskyt infekcí. Dle dat z rozsáhlé REACH 

studie (pacienti v průměru léčeni IFX necelé 2 roky) se infekční komplikace vyskytuje až u 

60-75 % případů. Nejčastěji se jedná o infekce horních cest dýchacích, pouze u 1 % pacientů 

se vyskytne vážnější infekční komplikace. (Hyams J. et al., 2011) U pacientů je zvýšené riziko 

výskytu bakteriálních (včetně sepse), virových i mykotických infekcí. Vzhledem ke 

zvýšenému riziku rozvoji oportunních (i běžných) infekcí musí být před zahájením terapie 

anti-TNF u pacienta vyloučena (aktivní i latentní) tuberkulóza, hepatitida B a střevní 
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superinfekce (ta může navíc imitovat relaps onemocnění). Kontraindikací podání anti-TNF 

terapie je výskyt náhlé příhody břišní, intraabdominálního abscesu, sepse či neošetřené 

píštěle. (Adamcová M. et al., 2012) 

Tvorba protilátek proti anti-TNF (podrobněji viz níže) může vézt k alergickým reakcím – 

akutním infuzním reakcím nebo oddáleným reakcím hypersensitivity. Mezi nejčastější 

projevy akutní infuzní reakce patří dyspnoe, nauzea, bolesti hlavy, flush, hypoxemie a 

tachykardie. U dětí léčených IFX se může vyskytnout až u 15 % pacientů (3 % infuzí) a 

v naprosté většině případů reaguje dobře na okamžité přerušení nebo zpomalení infuze. 

Závažná reakce s hypoxemií a hypotenzí je kontraindikací dalšího podávání IFX. (Jacobstein 

D.A. et al., 2005) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) Přestože stále bývá v některých případech 

před podáním infuze IFX doporučována premedikace (systémové kortikosteroidy, 

antihistaminika, antipyretika), jejich efekt v prevenci infuzních reakcí nebyl prokázán. 

(Jacobstein D.A. et al., 2005) (Lahdenne P. et al., 2010) Oddálená reakce hypersensitivity se 

projeví opožděně po podání dané léčby (v rozmezí cca 1-14 dní), projevuje se nejčastěji 

bolestí, otokem a ztuhlostí kloubů, horečkou, vyrážkou nebo únavou. (Ruemmelle F.M. et 

al., 2014) (Adamcová M. et al., 2012) Oddálená reakce může postihnout 2 (až 8) % dětských 

pacientů léčených anti-TNF. Výskyt je popisován přibližně v 1 % podaných infuzí IFX, nutno 

však podotknout, že vzhledem k dané symptomatice (která imituje extraintestinální 

symptomy CD) je jejich záznam pravděpodobně značně podhodnocen. (Friesen C.A. et al., 

2004) (Crandall W.V. et al., 2003) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) Reakce v místě vpichu se 

mohou vyskytnout až u 20 % pacientů léčených ADA pro CD, ale v naprosté většině případu 

se jedná o velmi mírnou formu, která rychle odezní a nevyžaduje ukončení léčby. (Horneff 

G. et al., 2018) 

Kožní komplikace byly pospány u 8-11 % pediatrických pacientů s IBD léčených anti-TNF 

(podle některých studií se ale nějaká forma kožní afekce objeví až u 50 % léčených pacientů 

v průběhu udržovací léčby). Nejčastěji se jedná o psoriaziformní léze, ekzém, případně 

infekční afekce. Kožní komplikace se vyskytují pravděpodobně o něco častěji u pacientů 

léčených IFX než ADA, data jsou však značně omezená. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

(Sridhar S. et al., 2018) (Mälkönen T. et al., 2014) Psoriaziformní afekce se nejčastěji 

objevují na ušních boltcích a ve vlasové části hlavy následovány očními víčky, okolím 

genitálu, trupem a končetinami. Jen u relativně nízkého počtu pacientů jsou afekce tak 

rozšířené a nelze je potlačit lokální léčbou, že je kvůli nim terapie daným anti-TNF 
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ukončena. (Mälkönen T. et al., 2014) (Courbette O. et al., 2019) (Ruemmelle F.M. et al., 

2014) V případě změny anti-TNF (z ADA na IFX nebo obráceně, tzv. switch) z důvodu výskytu 

kožních NÚ je více než 50% riziko znovuobjevení stejného NÚ (u dospělých pacientů). 

(Fréling E. et al., 2015) 

Z dlouhodobého hlediska je pak v literatuře uváděno možné zvýšené riziko nádorových 

onemocnění, především z řad lymfomů a leukemií. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) Zmiňován 

je především HSTCL. Naprostá většina pacientů, u nichž byl tento lymfom diagnostikován, 

však byla léčena též thiopuriny (viz kapitola 1.1.3.6). Dle průzkumu z 20 evropských zemí 

z let 2006-2011 z 18 hlášených pacientů s IBD, u nichž došlo k rozvoji malignity v dětském 

věku, pouze ve dvou případech byla v anamnéze zmínka o léčbě anti-TNF (u jednoho z nich 

ukončena před diagnózou nádorového onemocnění). (de Ridder L. et al., 2014) O několik 

let později, v letech 2013-2016 byly taktéž v Evropě dle dat skupiny ESPHGAN odhaleny 3 

případy HSTCL, všechny u anti-TNF naivních pacientů (všichni s anamnézou thiopurinové 

léčby – viz výše). (Joosse M.E. et al., 2018) U dospělých pacientů je výskyt nádorových 

onemocnění samozřejmě vyšší, riziko vzniku malignit je však všeobecně vyšší u pacientů 

s autoimunitními chorobami (kam se řádí i IBD) a existuje teorie, která předpokládá, že jsou 

tito pacienti více vnímaví k poškození DNA a anti-TNF terapie může toto riziko potencovat. 

(Malíčková K., 2016) 

1.3.5 Tvorba protilátek proti anti-TNF 

Opakované podávání anti-TNF léčby může vést k tvorbě protilátek proti podanému léčivu, 

proti anti-TNF (ATI) – tzv. imunogenicita. Tvorba ATI je častější v případě IFX (anti-IFX) než 

v případě ADA (anti-ADA) a to až v poměru 63 % pacientů léčených IFX vs. 29 % pacientů 

léčených ADA – různé studie však publikují různé výsledky, včetně 0 % tvorby protilátek 

v obou skupinách. (Kennedy N.A. et al., 2019) (Vermeire A. et al., 2018) Imunogenicita je 

pravděpodobně alespoň z části ovlivněna genetickou výbavou pacienta. V recentní 

observační studii bylo zaznamenáno, že nosičství alely HLA-DQA1*05 zvyšuje 

pravděpodobnost tvorby ATI. Nositelem této alely je přibližně 40 % Evropanů. (Sazonovs A. 

et al., 2020)  

Kromě často snížených koncentrací daného léčiva v séru pacienta a (potažmo) snížené 

efektivity terapie je tvorba ATI u pacienta asociována i s vyšším rizikem výskytu alergických 

reakcí (akutních infuzních reakcí nebo oddálených reakcí). ATI se mohou objevit časně 
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v počátku terapie, stejně tak se ale mohou začít tvořit až s odstupem několika měsíců. 

(Vermeire A. et al., 2018) (Ruemmelle F.M. et al., 2014)  

1.3.6 Terapie řízená monitorací sérových koncentrací anti-TNF  

Poslední dobou se v léčbě pediatrických pacientů s CD léčených anti-TNF začíná rozšiřovat 

přístup, který by se dal označit jako terapie řízená monitorací koncentrací anti-TNF (TDM, z 

angl. therapeutic drug monitoring). Jedná se o monitoraci koncentrací anti-TNF před 

podáním další dávky (tzv. trough levels, nejnižší koncentrace v séru pacienta, které lék 

dosáhne, než je pacientovi podána další dávka) a případně vytvořených ATI. Na základě 

výsledků pak je možné terapii upravit lépe na míru pacientovi. Efekt daného přístupu je pak 

nejvyšší především v počáteční fázi anti-TNF terapie. (Kelly O.B. et al., 2017) (Deora V. et 

al., 2017) (Kennedy N.A. et al., 2019) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

Za dostatečné koncentrace je považována koncentrace IFX >5 µg/ml před podáním 4. dávky 

(tedy ve 14. týdnu terapie dle standardního protokolu) nebo koncentrace ADA >7,5 µg/ml 

před podáním 3. dávky (tedy ve 4. týdnu dle standardního protokolu). Tyto hodnoty jsou 

doporučovány i v další (udržovací) fázi, cílem je navození slizničního hojení. V případě 

nedostatečného klinického efektu by terapie neměla být považována za neefektivní, pokud 

pacient nedosahuje koncentrace anti-TNF (ADA nebo IFX) >10 µg/ml. (van Rheenen P.F. et 

al., 2020) (Kennedy N.A. et al., 2019) (Turner D. et al., 2018) V některých případech je 

doporučováno cílit na koncentrace vyšší (např. IFX >12,7 µg/ml v případě nutnosti zaléčení 

aktivní píštěle). (El-Matary W. et al., 2019) Případnou nutnost vyšších dávek IFX než 5 µg/ml 

podporuje i recentní studie zabývající se histologickou (tedy mikroskopickou) remisí CD u 

dospělých pacientů – jako cut-off doporučují autoři alespoň 8 µg/ml. Ve skupině pacientů 

s lepšími histologickými výsledky pak byly koncentrace IFX zaznamenány ještě o něco vyšší 

– kolem 10 μg/ml. (Wilson A. et al., 2021) Kombinovaná terapie thiopurinů s anti-TNF. 

1.3.6.1 Kombinace AZA a IFX 

Konkomitantní podávání AZA při léčbě IFX vede k nižší tvorbě anti-IFX a tím i menšímu 

výskytu infuzních reakcí. (Jones J. et al., 2013) (Colombel J.F. et al., 2010) (Panaccione R. et 

al., 2011) (Kennedy N.A. et al., 2019) (van Rheenen P.F. et al., 2020) U dětských pacientů s 

CD léčených konkomitantní terapií (IFX a AZA) byla zaznamenána větší pravděpodobnost, 

že na této terapii zůstanou delší dobu (ve srovnání s IFX v monoterapii). (Grossi V. et al., 

2015) (van Rheenen H. et van Rheenen P.F., 2020)  
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Přidaná hodnota AZA při léčbě IFX hraje roli především v prvních 6 měsících kombinované 

léčby. (Colombel J.F. et al., 2010) (Van Assche G. et al., 2008) Polská studie 99 dětí s CD 

randomizovala pacienty po 6 měsících konkomitantní terapie na skupinu pokračují 

v konkomitantní léčbě a skupinu, u níž byl AZA vysazen. Po půl roce sledování bylo procento 

relapsů srovnatelné. (Kierkuś J. et al., 2015) Ve srovnání s Evropskou praxí je kombinovaná 

léčba v terapii pediatrických pacientů s IBD ve Spojených státech amerických výrazněji 

méně rozšířena. (Church P.C. et al., 2018) (Bronsky J. et al., 2019) Některá evropská 

doporučení považují zvážení vysazení AZA po 6 měsících konkomitantní terapie u pacientů 

v remisi CD za opodstatněné. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

(Turner D. et al., 2018) (Jones J. et al., 2013) (Pariente B. et Laharie E., 2014) V případě 

ztráty odpovědi na léčbu IFX (v monoterapii) z důvodu vytvoření anti-IFX bylo popsáno 

několik případů, u nichž opětovné nasazení imunosupresiva (např. AZA) vedlo k obnovení 

odpovědi na léčbu doprovázené poklesem ATI. (Ben-Horin S. et al., 2013) Dle dat od 

dospělých pacientů je v terapii UC kombinovaná terapie AZA a IFX považována za více 

efektivní než IFX v monoterapii (snížení nutnosti podávání kortikosteroidů). (Panaccione R. 

et al., 2014)  

V případě kombinované léčby AZA a IFX lze dle dostupných publikací považovat za 

dostatečný cut-off koncentrace 6-TGN 125 pmol/8 x 108 erytrocytů, což je méně než 

v případě monoterapie. (Roblin X. et al., 2015) V roce 2015 byla v průřezové studii popsána 

asociace 6-TGN vyšší než 125 pmol/8 x 108 erytrocytů s vyššími hladinami IFX. Zároveň pak 

u pacientů s hladinami 6-TGN nižšími než 125 pmol/8 x 108 erytrocytů byla pozorována 

signifikantně větší náchylnost k tvorbě anti-IFX. (Yarur A.J. et al., 2015) Jedná se však o data 

získaná u dospělých pacientů, v pediatrické populaci nebyla zatím obdobná studie 

publikována.  

1.3.6.2 Kombinace AZA a ADA 

Podobně jako v případě IFX může přidání imunosupresiva do terapie vést k reverzní 

sérokonverzi – tedy eliminace anti-ADA – až v téměř 50 % případů (retrospektivní studie na 

23 dospělých pacientech). (Ungar B. et al., 2016) Retrospektivní studie 207 dospělých 

pacientů s CD však neprokázala rozdíl v dosažení remise mezi pacienty léčenými ADA 

v monoterapii a v kombinaci s AZA (82 % vs. 85 %). (Reenaers C. et al., 2012) Prospektivní 

randomizovaná studie z roku 2016 zabývající se CD u dospělých pacientů (n=176) 

neprokázala přidanou hodnotu konkomitantní terapie v prvním půl roce léčby (78,1 % vs. 
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68,1 % pacientů v remisi). (Matsumoto T. et al., 2016) Podobně též recentní studie pacientů 

s luminální formou CD, jejíž populaci tvořili z 14 % pacienti mladší 18 let, neprokázala 

přidaný efekt konkomitantního podávání imunomodulátoru (např. AZA) v prvním roce 

terapie ADA. (Sazonovs A. et al., 2020) U dětských pacientů naivních k anti-TNF v době, kdy 

je u nich zahajována terapie ADA, dvojkombinace AZA a ADA spíše není doporučována. 

V případě selhání předchozí anti-TNF (tedy IFX) terapie je pak konkomitantní AZA terapie 

na zvážení – důvody změny terapie apod. (van Rheenen P.F. et al., 2020)  

1.4 Další možnosti imunosupresivní terapie u dětských pacientů s IBD 

1.4.1 Kortikosteroidy 

Systémové kortikosteroidy by u dětí měly být používány pouze v indukční, v případě selhání 

udržovací terapie ev. i reindukční, fázi terapie IBD. Jejich dlouhodobé užívání není vzhledem 

k vedlejším účinkům považováno za vhodné. V případě indukce remise CD je 

upřednostňována výlučná enterální výživa, kortikosteroidy jsou v tomto případě terapií 

druhé volby (není-li indikace k anti-TNF). V indukci remise UC jsou běžně užívány, není-li 

dostatečná terapie 5-ASA. Většinou jsou podávány v perorální formě (prednison), v případě 

těžkých forem onemocnění je pak možné i jejich intravenózní podání (methylprednisolon). 

Po úvodní terapii v dávce odpovídající cca 1 (ev. až 1,5) mg/kg/den prednisonu je terapie 

vysazována vždy postupně, v průběhu několika týdnů. V některých případech léčby UC je 

možné užití i rektální formy kortikosteroidů. (Adamcová M. et al., 2012) (Ruemmelle F.M. 

et al., 2014) (Turner D. et al., 2012) (Turner D. et al., 2018) 

Citlivost k výskytu nežádoucích účinku je velmi individuální, ale pravděpodobnost jejich 

výskytu je závislá na dávce a době užívání. Suprese funkce nadledvin se může projevit již 

týden od zahájení terapie systémovými kortikosteroidy. Je tedy dobré ji brát v potaz a 

v případě, že se její symptomy (únava, malátnost, nauzea, zvracení, průjem, bolest hlavy, 

kloubů a břicha) objeví, je vhodné vyšetřit hladinu ranního kortizolu ev. následovanou 

konzultací endokrinologa. Především v léčbě CD v dětském věku míváme největší obavy z 

růstové retardace. I proto je doporučeno, pokud lze, se kortikosteroidní léčbě vyhnout. 

(Huscher D. et al., 2009) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Turner D. et al., 2018) 
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1.4.2 Metotrexát (MTX) 

V poslední době se postupně i v České republice rozšiřuje možnost využití MTX v léčbě CD 

jako alternativy k thiopurinové léčbě, a to i u nezletilých pacientů. (Adamcová M. et al., 

2012) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Bronsky J. et al., 2019) 

U relativně vysokého procenta pacientů intolerantních či nereagujících na thiopurinovou 

léčbu může být léčba CD MTX úspěšná. (Turner D. et al., 2007) (Uhlen S. et al., 2006) (Weiss 

B. et al., 2009) V léčbě UC je využíván jen omezeně. (Turner D. et al., 2018) 

Původně byl tento analog kyseliny listové, který blokací dihydrofolátreduktázy brání 

syntéze tetrahydrolofátu, používán především v terapii onkologických onemocnění, a to již 

v 50. letech 20. století. Později se začal využívat jeho imunosupresivní efekt i v revmatologii, 

dermatologii a neurologii. Využití v gastroenterologii dlouho komplikovala skutečnost, že 

nebylo pro indikaci CD schváleno jeho parenterální podávání.  (Lukáš M., 2018)  

MTX se v terapii CD u dětí podává subkutánně v dávce 15 mg/m2 (povrchu pacienta), 

maximálně 25 mg týdně, doplněn o kyselinu listovou následující den. MTX je možné 

aplikovat i intramuskulárně. Parenterální podávání je upřednostňováno především v úvodu 

terapie, u některých pacientů je následně možný přechod na perorální podání. Efekt terapie 

se dostaví cca za 1 měsíc léčby, zlepšení však lze pozorovat i za 4 měsíce. V úvodu terapie 

je doporučována monitorace krevního obrazu á 2 týdny, později á 1,5 měsíce, jaterní testy 

pak á 2-3 měsíce. V případě leukopenie, neutropenie nebo trombocytopenie je doporučeno 

snížení dávky, v případě, že se jedná o výraznější cytopenie či zvýšení 

alaninaminotranferázy (ALT) nad trojnásobek normy pak vysazení MTX a změna léčby. 

Relativně častým nežádoucím účinkům terapie (nauzea a zvracení) lze celkem úspěšně 

předcházet podáváním antiemetik (ondansetronu) přibližně hodinu před aplikací MTX. 

V terapii je možné pokračovat dlouhodobě, vzhledem k relativně nízkému dávkování se 

nepředpokládá, že by bylo dosaženo maximální povolené kumulativní dávky. Léčba MTX je 

kontraindikována v graviditě. V případě plánování těhotenství se doporučuje MTX vysadit 

alespoň 3 měsíce předem (opět u obou partnerů). V průběhu terapie MTX je tedy nutné 

zajistit dostatečnou ochranu proti početí používáním účinných kontracepčních metod. 

(Adamcová M. et al., 2012) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

(Lukáš M., 2018)  
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1.4.3 Další možnosti biologické léčby u dětských pacientů s IBD 

Mezi další možnosti biologické terapie dostupné v České republice pro pediatrické pacienty 

s IBD (ač velmi omezeně) patří vedolizumab a ustekinumab. 

1.4.3.1 Vedolizumab 

Vedolizumab je humanizovaná protilátka proti integrinu α4β7. Jeho účinek je omezen na 

GIT, kde svým působením brání migraci T-lymfocytů. (Bortlik M, 2014) Jeho efekt byl 

prokázána v terapii IBD u dospělých pacientů v randomizovaných studiích, lepších výsledků 

pak tato terapie dosahuje v případě léčby UC (než CD). (Feagan B.G. et al., 2013) (Sandborn 

W.J. et al., 2013) (Vermeire S. et al., 2017) (Loftus E.V. Jr. Et al., 2017) I u dětí může být dle 

dostupných dat terapie efektivní (vycházíme ze studií především u těch dětí, u nichž selhala 

předchozí terapie anti-TNF) a i v této skupině dosahuje léčba lepších výsledků u pacientů 

s UC. (Conrad M.A. et al., 2016) (Ledder O. et al., 2017) (Schneider A.M. et al., 2018) 

Vážnější nežádoucí účinky se vyskytují pouze u nízkého procenta pacientů, navíc terapie 

vedolizumabem pravděpodobně není asociována se zvýšeným rizikem infekčních 

komplikací a vzniku malignit.  Podává se ve formě intravenózní infuze každých 8 týdnů. (van 

Rheenen P.F. et al., 2020) (Bronský J. et al., 2017)  

Přídavný efekt imunomodulátoru při terapii vedolizumabem nebyl prokázán.  (Dulai P.S. et 

al., 2016) (Shelton E. et al., 2015) (Ledder O.D. et al., 2013) 

1.4.3.2 Ustekinumab 

Ustekinumab je kompletně humánní monoklonální protilátka proti p40 podjednotce 

interleukinu 12 a interleukinu 23. (Lukáš M., 2017) U dospělých pacientů s CD, kteří selhali 

na terapii anti-TNF byla prokázána jeho účinnost. (Sandborn W.J. et al., 2008) (Sandborn 

W.J. et al., 2012) Ačkoliv jsou data zatím značně omezená, indikovat tuto terapii u dětí s 

CD, u nichž selhala anti-TNF terapie, se jeví jako opodstatněné. (Chavannes M. et al., 2019) 

První dávka je většinou podána formou intravenózní infuze a dále se lék podává ve formě 

subkutánní injekce každých 8 týdnů. (Bronský J. et al., 2017) (Lukáš M., 2017) (van Rheenen 

P.F. et al., 2020) 
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2 CÍLE PRÁCE A STANOVENÍ HYPOTÉZ 

Mnohá doporučení v léčbě IBD u dětí vychází ze zkušeností u dospělých pacientů, data ze 

studií provedených přímo na pediatrické populaci, která podporují tato doporučení, jsou 

často omezená. S ohledem na tuto zkušenost byl zvolen i primární cíl této práce, který jsem 

pak pro větší přehlednost rozdělila do dílčích cílů. 

2.1 Cíle práce 

Primární cíl: 

• Zmapovat možnosti optimalizace terapie u dětí s Crohnovou chorobou, u nichž 

konvenční terapie selhala nebo se jevila jako neefektivní ve vztahu k metabolismu 

podávaných imunosupresivních léčiv – konkrétněji těch v terapii CD u dětí v České 

republice nejvíce používaných, tedy thiopurinů a preparátů anti-TNF 

 

Dílčí cíle: 

• Popsat vztah mezi metabolity thiopurinů a sérovými koncentracemi anti-TNF a ATI 

u pacientů léčených kombinací těchto léčiv 

• Zdokumentovat non-compliance k podávání AZA u pacientů na kombinované terapii 

za pomoci stanovení thiopurinových metabolitů 

• Popsat alternativy monitorace thiopurinových metabolitů v situaci obtížné 

dostupnosti jejich rutinního stanovení 

• Posoudit využitelnost monitorace thiopurinových metabolitů u dětských pacientů s 

CD po ileocekální (IC) resekci ve vztahu k rekurenci onemocnění v anastomóze 

• Porovnat účinnost a bezpečnost ADA a IFX u dětských pacientů s CD 

2.2 Hypotézy 

Při přípravě projektů jsme pracovali s několika hypotézami: 

• V kombinované terapii lze za dostatečné považovat koncentrace 6-TGN nižší než 

v případě thiopurinové terapie, přibližně kolem 125 pmol/8 x 108 erytrocytů 

• Pomocí stanovení thiopurinových metabolitů lze odhalit non-compliance pacienta 

k terapii, která nebude v kohortě adolescentních pacientů zanedbatelná 

• Existují parametry běžných laboratorních vyšetření, které jsou ovlivněné terapií 

thiopuriny a na základě jejichž výsledků lze odhadnout koncentraci 6-TGN 
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• Selhání terapie u pacientů léčených AZA po IC resekci je asociované s koncentrací 

6-TGN v erytrocytech 

• ADA a IFX lze v terapii CD u dětí naivních k anti-TNF považovat stran bezpečnosti a 

účinnosti za srovnatelné 

2.3 Představení dílčích projektů 

2.3.1 Projekty přímo související s tématem disertační práce 

V hlavním projektu jsme se zaměřili na pozorování (předpokládané) asociace mezi 6-TGN a 

trough levels IFX u pediatrických pacientů léčených kombinovanou léčbou (AZA a IFX) pro 

CD ve dvou českých centrech biologické léčby. V kohortě pacientů jsme se snažili odhalit 

non-adherenci a shuntery. U části pacientů byl hodnocen i vztah 6-TGN k riziku ztráty 

odpovědi k léčbě IFX. 

Vzhledem k obtížné dostupnosti stanovení thiopurinových metabolitů jsme si dali za cíl 

sestrojit vhodnou webovou aplikaci, která by klasické stanovení metabolitů thiopurinu 

metodou HPLC mohla alespoň částečně nahradit. Aby byla snadno využitelná v klinické 

praxi, bylo potřeba aby byla jako vstupní zadávána pouze snadno dostupná klinická a 

laboratorní data.  

Variantou prvního představeného projektu pak byl projekt zaměřující se na vztah 

metabolitů thiopurinů (především 6-TGN) k riziku selhání terapie u pacientů po IC resekci. 

V retrospektivním srovnání pacientů s CD léčených IFX a pacientů s CD léčených ADA (jako 

prvním anti-TNF) jsme cílili na potvrzení jejich srovnatelnosti stran účinnosti a bezpečnosti 

terapie. Dílčím výstupem této studie pak byla taktéž zde prezentovaná data zabývající se 

výskytem kožních NÚ anti-TNF léčby u dětských pacientů s CD. 

2.3.2 Ostatní projekty vztahující se k tématu IBD u dětských pacientů 

V průběhu studia jsem se podílela (jako spoluautor) na několika studiích vztahujících se 

k tématu IBD v pediatrické populaci. Dvě studie se zabývají prediktivními hodnotami 

vyšetření ve vztahu k dalšímu průběhu CD – studie prediktivní hodnoty výsledků 

histopatologických nálezů z bioptických vzorků v době diagnózy ve vztahu k výskytu 

komplikací CD a studie prediktivní hodnoty F-CPT stanoveného v době diagnózy CD ve 

vztahu k efektu indukční léčby. Ve třetím projektu jsme se zaměřili na srovnání dvou metod 

stanovení F-CPT – rutinně prováděné laboratorní a metody, kterou jako bed-side test lze 
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stanovit za pomoci mobilní aplikace hodnotu F-CPT i v domácím prostředí. Pro bližší 

představení těchto projektů a prezentaci nejdůležitějších výsledků je vyhrazena kapitola 5.  
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3 POUŽITÉ METODY 

3.1 Laboratorní metody 

3.1.1 Odběr a stanovení metabolitů thiopurinů v erytrocytech pacienta 

Při pravidelné kontrole byl v rámci běžných odběrů pacientovi odebrán vzorek krve ke 

stanovení koncentrace metabolitů thiopurinů v erytrocytech. Krev pacienta byla odebrána 

do EDTA zkumavky o objemu alespoň 3 ml a ihned po odběru zpracována. Po centrifugaci 

(5 minut, 3000 g, při pokojové teplotě) byly odstraněny leukocyty a plazma a erytrocyty 

dvakrát promyty. Po naředění 1:1 s vodou byly erytrocyty následně zmrazeny (minimálně 

na -20 °C) a takto uchovány do jejich následného zpracování. 

Další zpracování vzorků proběhlo dle protokolu Dervieux a Boulieu. (Dervieux T. et Boulieu 

R., 1998) (Hawwa A.F., 2009) (Dervieux T. et al., 2005) K hemolyzovaným erytrocytům (200 

µl; ~ 1 x 109) byl přidán dithiotreitol v koncentraci 75 mg/ml (100 µl), kyselina chloristá 

v koncentraci 700 ml/l (50 µl) a voda (50 µl). Následně byla směs promíchána ve vortexu a 

centrifugována (15 minut, 13 000 g, při pokojové teplotě). Supernatant byl posléze ohříván 

na 100 °C po dobu 60 minut, a následně přesunut do filtrační zkumavky (s micro-spin filtry, 

0,2 µl, nylon) a centrifugován (5 minut, 9 000 g, při 4 °C). Filtrát byl přesunut do vialek, 

odkud pak bylo při analýze 20 µL vstříknuto do separační kolony. 

K analýze takto připravených vzorků bylo použito metody HPLC. Samotná analýza pak 

probíhala na přístroji Agilent 1100 s detektorem vlnových délek Multi-Wavelength, 

podmínky analýzy dle Dervieux (Dervieux T., 2005). Ke chromatografické separaci byla 

použita kolona Atlantis T3 Waters (3.0 × 150 mm, 3 µm) při 30°C. Jako mobilní fáze byla 

použita 0,1% kyselina mravenčí v acetonitrilu a 0,1% kyselina mravenčí v 2,5 mmol/l octanu 

amonném. Analyty byly detekovány při vlnových délkách 344 nm (6-TGN) a 302 nm (6-

mMP). Výsledné koncentrace byly stanoveny pomocí kalibračních křivek sestavených na 

základě standardů o definovaných koncentracích připravených za pomoci erytrocytů od 

zdravých (thiopuriny neléčených) dárců a následně přepočítány z μmol/l na standardně 

užívané pmol/8 x 108 erytrocytů. 

V době zahájení práce nebyly v České republice metabolity thiopurinů nikde rutinně 

stanovovány. Analýza byla provedena ve spolupráci s Laboratoří růstových regulátorů 

přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky 
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Akademie věd České republiky, kde je metodika zavedena a využívána pouze pro vědecké 

účely. 

3.1.2 Stanovení sérových koncentrací IFX a anti-IFX 

Sérové koncentrace IFX před podáním další dávky (trough levels) byly stejně jako anti-IFX 

protilátky stanoveny metodou ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). K jejich 

stanovení byl použit Infliximab ELISA test, resp. Antibody to infliximab ELISA test (TANI 

Medikal, Ancara, Turkey).   

Krev je pro účely stanovení sérových koncentrací IFX a anti-IFX odebírána srážlivá, do 

zkumavek s kyselinou etylendiaminotetraoctovou (EDTA). V případě nutnosti uskladnění a 

odeslání vzorku do laboratoře se zpožděním, byla krev po odběru zpracována, uložena v 

chladničce a do laboratoře následně odesláno pouze sérum.  

Před zahájením stanovení je třeba nechat vzorky i ELISA kity cca 30 minut při pokojové 

teplotě. Standard je před vlastní analýzou nutné naředit 1:10, tedy rozpuštěním 10 µl v 90 

µl dilučního roztoku, vzorek (sérum, ev. plazma) pak v poměru 1:100, tedy rozpuštěním 10 

µl vzorku séra v 990 µl dilučního roztoku. Rozpuštěné standardy a vzorky jsou inkubovány 

na mikrotitrační destičce pokryté rekombinantním TNF-α. Po inkubaci jsou destičky 

promyty a následně je do nich přidána křenová peroxidáza konjugována s protilátkou proti 

lidským IgG. Tato protilátka se váže k Fc fragmentu IFX, který je navázán na rekombinantní 

TNF-α v mističkách mikrotitrační destičky. Po inkubaci jsou destičky opět promyty a je 

přidán substrát křenové peroxidázy s navázaným chromogenem. Intenzita signálu (barvy) 

detekovaného při 450 nm je přímo úměrná množství IFX ve vzorku/standardu. Výsledné 

koncentrace ve vzorcích je pak možné dopočítat pomocí kalibrační křivky. (podrobněji viz. 

https://tanimed.eu/)  

Anti-IFX protilátky jsou stanoveny na podobném principu za použití jiného kitu.  

3.1.3 Rutinní laboratorní stanovení F-CPT  

Ke stanovení F-CPT ze vzorku stolice pacienta bylo použito metody ELISA –EliA Calprotectin 

2 test (Thermo Fisher Scientific, Phadia AB, Uppsala, Sweden). 

Jamky testu jsou pokryty monoklonálními protilátkami proti F-CPT, po přidání vzorku 

pacienta se F-CPT (pokud je přítomen) naváže na tyto protilátky. Po promytí a vymytí 

nenavázaných částic jsou přidány enzymem označené protilátky proti F-CPT. Po vymytí 

nenavázaných označených protilátek je přidán substrát pro značící enzym. Výsledná 
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koncentrace F-CPT je stanovena (vypočítána) na základě míry fluorescence konkrétního 

vzorku pomocí kalibrační křivky (tedy srovnáním s fluorescencí standardů). (podrobněji 

viz. https://www.abacusdx.com/)  

3.2 Skórovací systémy aktivity onemocnění 

3.2.1 Indexy užívané k hodnocení aktivity Crohnovy choroby u dětí  

Pro hodnocení aktivity CD u dětí se běžně používá PCDAI v jeho originální formě, ev. 

matematicky vážené tzv. wPCDAI. S F-CPT koreluje lépe wPCDAI, tedy zjednodušená a pro 

uživatele příjemnější verze PCDAI s upraveným bodovým ohodnocením. (Turner D. et al., 

2017) Vyloučeny jsou především obtížně dostupná položky (růstová rychlost) nebo příliš 

složité proměnné (hematokrit, u nějž se rozptyl hodnot bodového ohodnocení mění 

v závislosti na věku a pohlaví). Způsob hodnocení znázorňují tabulky 3.1. a 3.2. 

 

Tabulka 3.1. Způsob výpočtu PCDAI.  

Komentář k tabulce 3.1: Výpočet výsledného skóre je založen na přidělování počtu bodů v určitých 

kategoriích. Nabývá hodnot 0-100 bodů. Remise <10 bodů; mírná zánětlivá aktivita 10-30 bodů; střední až 

těžká zánětlivá aktivita >30 bodů. Upraveno dle Adamcové et al. (Adamcová M. et al., 2012) 

 

 Bodové skóre 

Anamnéza 

Bolest břicha Žádná 0 

mírná, neinterferuje s běžnými aktivitami 5 

středně těžká až těžká, interferuje s běžnými aktivitami, déletrvající, noční 10 

Denní aktivita, únava bez omezení aktivity, cítí se dobře 0 

občasné omezení v aktivitách, necítí se dobře („pod normu“), podprůměrně 5 

časté omezeni v aktivitách, cítí se bídně (velmi špatně) 10 

Stolice  

(za 24 hodin) 

0-1 tekuté stolice, bez krve 0 

max 2 kašovité stolice s trochou krve nebo 2-5 tekutých stolic 5 

krvavé stolice nebo >6 tekutých stolic, noční průjem 10 
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 Bodové skóre 

Laboratoř 

Hematokrit (%) 0-10 let Dívky 11-19 let Chlapci 11-14 let Chlapci 15-19 let  

>32 >33 >34 >36 0 

28-32 29-33 30-34 32-36 2,5 

<28 <29 <30 <32 5 

Sedimentace 

erytrocytů 

<20 mm/h 0 

20-50 mm/h 2,5 

>50 mm/h 5 

Albumin  ≥35 g/l 0 

31-34 g/l 5 

≤30 g/l 10 

Vyšetření 

Hmotnost zvýšení hmotnosti nebo dobrovolná stagnace/snížení hmotnosti 0 

nedobrovolná ztráta hmotnosti, ztráta hmotnosti 1-9 % 5 

ztráta hmotnosti >9 % 10 

Růstová rychlost větší než -1 směrodatné odchylky 0 

-1 až -2 směrodatné odchylky 5 

menší než -2 směrodatné odchylky 10 

Břicho žádná palpační bolestivost, bez hmatné patologické rezistence 0 

palpační bolestivost, nebo hmatný infiltrát bez bolestivosti 5 

bolestivost, dobře hmatná rezistence 10 

Perianální 

onemocnění 

žádné, asymptomatické výrůstky 0 

asymptomatická píštěl, nepatrná sekrece, necitlivé (nebolestivé) 5 

aktivní píštěl, drenáž, citlivost (bolest) v oblasti nebo absces 10 

Extraintestinální manifestace (horečka >38,5°C po tři dny v minulém týdnu, 

definovaná artritida, uveitida, erytema nodosum, pyoderma gangrenosum 

Žádný 0 

alespoň jeden 5 

více než jeden 10 

Legenda: PCDAI – Pediatrický index aktivity Crohnovy choroby 
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Tabulka 3.2. Způsob výpočtu matematicky váženého PCDAI (tedy wPCDAI).  

Komentář k tabulce 3.2: Výpočet výsledného skóre je založen na přidělování počtu bodů v určitých 

kategoriích. Nabývá hodnot 0-125 bodů. Remise <12,5 bodu; mírná zánětlivá aktivita 12,5-40 bodů; střední 

zánětlivá aktivita 42,5-57,5 bodů; těžká zánětlivá aktivita >57,5 bodů. Upraveno dle Turner et al. (Turner D. 

et al., 2017) 

 Bodové skóre 

Anamnéza 

Bolest břicha Žádná 0 

mírná, neinterferuje s běžnými aktivitami 10 

středně těžká až těžká, interferuje s běžnými aktivitami, déletrvající, noční 20 

Denní aktivita, únava bez omezení aktivity, cítí se dobře 0 

občasné omezení v aktivitách, necítí se dobře („pod normu“), podprůměrně 10 

časté omezeni v aktivitách, cítí se bídně (velmi špatně) 20 

Stolice  

(za 24 hodin) 

0-1 tekuté stolice, bez krve 0 

max 2 poloformované stolice s trochou krve nebo 2-5 tekutých stolic 7,5 

krvavé stolice nebo >6 tekutých stolic, noční průjem 15 

Laboratoř 

Sedimentace 

erytrocytů 

<20 mm/h 0 

20-50 mm/h 7,5 

>50 mm/h 15 

Albumin  ≥35 g/l 0 

31-34 g/l 10 

≤30 g/l 20 

Vyšetření 

Hmotnost zvýšení hmotnosti nebo dobrovolná stagnace/snížení hmotnosti 0 

nedobrovolná ztráta hmotnosti, ztráta hmotnosti 1-9 % 5 

ztráta hmotnosti >10 % 10 

Perianální 

onemocnění 

žádné, asymptomatické známky 0 

asymptomatická píštěl, nepatrná sekrece, necitlivé (nebolestivé) 7,5 

aktivní píštěl, drenáž, citlivost (bolest) v oblasti nebo absces 15 

Extraintestinální manifestace (horečka >38,5°C po tři dny v minulém týdnu, 

definovaná artritida, erytema nodosum, pyoderma gangrenosum) 

Žádný 0 

alespoň jeden 10 

Legenda: PCDAI – Pediatrický index aktivity Crohnovy choroby, wPCDAI – matematicky vážené PCDAI 

3.2.2 Endoskopické hodnocení aktivity CD 

Pro usnadnění srovnání endoskopických nálezů pacientů s CD, a to nejen pro potřeby 

klinických studií, ale i pro klinické použití, bylo zavedeno nyní již rutinně používané tzv. 

Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease (SES-CD). Trávicí trubice je pro skórování 
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rozdělena do několika etáží (rektum, colon descendens, colon transversum, colon 

ascendens, terminální ileum), v každé z nich je pak pomocí číselné stupnice hodnoceno 

postižení sliznice v několika kategoriích (velikost lézí (vředů), procento postižení sliznice 

vředy, procento postižení sliznice onemocněním, přítomnost zúžení) – viz. tabulka 3.3. Jako 

výsledek se používá jak dílčí hodnocení etáží trávicí trubice, tak jejich celkový součet. 

(Daperno M. et al., 2004) 

 

Tabulka 3.3. Bodové ohodnocení (skóre) dílčích kategorií skórovacího systému SES-CD.  

Komentář k tabulce 3.3: Upraveno dle Daperno et al. (Daperno M. et al., 2004) 

Skóre kategorie 0 1 2 3 

Velikost lézí (vředů) Žádné 
aftózní léze 

(do 0.5 cm) 

vředy 0.5-2 

cm v průměru 

vředy >2 cm 

v průměru 

Postižení sliznice vředy Žádné <10 % 10-30 % >30 % 

Postižení sliznice onemocněním 
nepostižená 

oblast 
<50 % 50-75 % >75 % 

Zúžení Žádné 

jednoduchá, 

průchodná 

pro endoskop 

Vícečetná, 

prostupná pro 

endoskop 

Neprostupná 

 

U pacientů s CD po IC resekci, u nichž vznikne po opětovném obnovení kontinuity střeva 

tzv. neoterminální ileum se ke skórování tíže onemocnění užívá pouze hodnocení nálezu 

právě v oblasti anastomózy (napojení) a přilehlého neoterminálního ilea – tzv. 

Rutgeertsovo skóre. Toto skóre nabývá hodnot i0-i4: i0 – bez známek onemocnění v 

oblasti, i1 – ≤5 aftózních lézí (do 0,5 cm v průměru); i2 – >5 aftózních lézí s normální sliznicí 

mezi nimi, tzv. skip léze nebo léze pouze v oblasti anastomózy; i3 – difuzní ileitida v oblasti 

neoterminálního ilea; i4 – difuzní ileitida v oblasti neoterminálního ilea s vředy (≥0,5 cm), 

noduly či zúžení v oblasti.  Skóre bylo původně vyvinuto za účelem predikce rekurence 

onemocnění (CD) po chirurgickém zákroku, přesněji IC resekci u dospělých pacientů. 

(Rutgeerts P. et al., 1990) 



54 

3.3 Soubory pacientů 

3.3.1 Soubor pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX 

Do longitudinální prospektivní studie bylo zařazeno 63 pediatrických pacientů s CD 

léčených kombinací AZA a IFX po dobu alespoň 3 měsíců ze dvou Center biologické léčby – 

ve Fakultní nemocnici v Motole a ve Fakultní nemocnici Olomouc.  

Vzorky krve i stolice byly spolu s klinickými daty sbírány během pravidelných návštěv 

v centrech při podání infuze IFX (á 4-8 týdnů). Odběry vzorků krve byly vždy provedeny před 

podáním infuze IFX.  

Pouze ta pozorování (návštěvy), u nichž byly dostupné jak výsledky sérové koncentrace IFX 

(a anti-IFX), tak koncentrací thiopurinových metabolitů, byla použita ke statistickému 

vyhodnocení. Dávku AZA i IFX (včetně intervalu) bylo v průběhu studie možné upravit 

ošetřujícím gastroenterologem, a to na základě pacientova stavu, hmotnostního přírůstku 

či laboratorních výsledků. 

TPMT gen byl rutinně vyšetřován na přítomnost známých polymorfismů. Za susp. 

„shuntery“ (pacienty, kteří preferenčně metabolizují thiopuriny za vzniku 6-mMP namísto 

6-TGN) byly považováni ti, jejichž koncentrace 6-mMP v erytrocytech byla 11 x vyšší než 

koncentrace 6-TGN. (Dubinsky MC, 2002) Z hodnocení adherence k thiopurinové léčbě pak 

byli vyřazeni jak TPMT heterozygoti, tak susp. shunteři. 

3.3.1.1 Podskupina LOR – hodnocení ztráty odpovědi 

U 51 pacientů byla hodnocena též ztráta odpovědi k IFX (LOR, z angl. loss of response). LOR 

byla definována jako nutnost zásadní změny terapie – změna na jiné biologikum (ať už 

v rámci skupiny anti-TNF (tzv. switch, v našich podmínkách tedy na ADA) či mimo ni (tzv. 

swap)) nebo nutnost chirurgického zákroku, IC resekce – z důvodu neefektivity terapie IFX. 

Méně zásadní změny IFX terapie (úprava dávky či intervalu podání) nebyly hodnoceno jako 

LOR.  

3.3.2 Soubor pacientů predikčního modelu thiopurinových metabolitů 

Pro účely retrospektivní studie byla použita pozorování od 88 pediatrických pacientů 

sledovaných pro diagnózu CD ve Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnici 

Olomouc – 69 pacientů léčených AZA (ev. v kombinaci s IFX) a 19 pacientů bez AZA. Pacienti 

s neznámým TPMT genotypem nebo heterozygoté či recesivní homozygoté nebyli zařazeni. 

Do studie byla zařazena pouze ta pozorování, kdy byly dostupné výsledky koncentrací 6-
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TGN a 6-mMP (v případě, že pacienti lék užívali, resp. měli užívat) a zároveň byl v krevním 

obraze stanoven i střední objem erytrocytů (MCV).  

Dávkování AZA bylo považováno za nízké, v případě kdy 6-TGN koncentrace byly <125 

pmol/8 x 108 erytrocytů a zároveň 6-mMP <5700 pmol/8 x 108 erytrocytů. Nonadherence 

byla v této studii definována jako nedetekovatelné koncentrace 6-TGN v erytrocytech a 

hodnoty 6-mMP <240 pmol/8 x 108 erytrocytů. U pacientů, kteří AZA neužívali, byly 

koncentrace 6-TGN i 6-mMP považovány za nedetekovatelné (nebyly laboratorně 

stanoveny).  

3.3.3 Soubor pacientů po IC resekci 

Do studie bylo zařazeno celkem 18 pacientů s CD, kteří podstoupili IC resekci od ledna 2016 

do dubna 2018, po operaci užívali AZA a zároveň byli dále sledováni na Pediatrické klinice 

Fakultní nemocnice Motol (pracoviště gastroenterologie pro děti). V 6 měsících (při obtížích 

dříve) je u těchto pacientů pravidelně prováděna kontrolní endoskopie ke zhodnocení 

efektu terapie (hodnoceno pomocí Rutgeertsova skóre). Dle výsledku endoskopie je pak 

terapie ev. upravována (navýšena v případě podezření na její nedostatečný efekt) – za 

endoskopickou remisi je považováno Rutgeertsovo skóre i0 nebo i1, v případě, kdy nabývá 

vyšších hodnot, je snaha o intenzifikaci terapie (např. přidání anti-TNF k AZA, změna anti-

TNF z důvodu jejího nedostatečného efektu, změna AZA na MTX apod.). 

U pacientů byla kromě obecných dat v době zařazení do studie, klinického stavu a 

laboratorních výsledků při kontrolách dále sledována i ev. další medikace v souvislosti 

s onemocněním (anti-TNF, antibiotická léčba apod.). TPMT bylo standardně vyšetřeno 

(genetické vyšetření) před zahájením terapie AZA. Koncentrace thiopurinových metabolitů 

(6-TGN a 6-mMP) byly stanoveny v době zařazení pacienta do studie (tedy IC resekce) a 

následně v období pravidelné endoskopické kontroly.  

3.3.4 Soubor pacientů studie ADA vs. IFX 

Ze 100 pacientů, kteří nově zahájili terapii anti-TNF preparátem pro diagnózu CD mezi roky 

2013-2017 (kohorta pediatrických pacientů s IBD z Fakultní nemocnice Motol, tzv. Motol 

PIBD cohort) 75 splnilo vstupní kritéria. Data z pravidelných kontrol byla zadávána do 

elektronického registru (sestrojený ve formě dotazníku) s odstupem á 3 měsíce.  

Výběr konkrétního typu anti-TNF preparátu (ADA nebo IFX) byl proveden na základě 

pohovoru mezi lékařem a rodinou pacienta. Terapie byla podávána dle standardních 
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doporučení (viz výše v úvodu práce), biosimilární léčiva nebyla ve studii použita. O případné 

intenzifikaci terapie rozhodl lékař, primárně na základě klinických a laboratorních dat 

pacienta, až v druhé řadě byla brána v úvahu koncentrace anti-TNF před podáním další 

dávky (trough levels) a výskyt ATI. Z těchto pacientů pak bylo vybráno 62, kteří byli 

spárováni pomocí skóre náchylnosti (propensity score matching).  

Za pacienty, kteří primárně neodpověděli na léčbu (non-respondeři) byli považováni ti, u 

nichž bylo nutné významně zasáhnout do terapie do 14. (resp. 12.-16.) týdne léčby. Za 

takové změny byly považovány: změna na jiný anti-TNF (z IFX na ADA nebo opačně), 

přerušení anti-TNF léčby, postoupení střevní operace, přetrvávající potřeba další indukční 

terapie ve 14. týdnu (systémové kortikosteroidy, výlučná enterální výživa (EEV), 

antibiotická léčba nebo zkrácení intervalu či navýšení dávky neodpovídající nárůstu 

hmotnosti pacienta). O nutnosti změny terapie rozhodl ošetřující lékař na základě 

klinických, laboratorních (FW, CRP), F-CPT) a endoskopických známek aktivity onemocnění, 

ev. akutní komplikace onemocnění vyžadující chirurgické ošetření, vedlejších účinků 

terapie, případně non-compliance pacienta (rodiny).  

Relaps onemocnění byl definován jako nutnost intenzifikace anti-TNF terapie (navýšení 

dávky anti-TNF a/nebo zkrácení intervalu podání) nebo její změna, nutnost znovuzahájení 

(re)indukční terapie (systémové kortikosteroidy, EEV, antibiotická léčba), ev. změna 

imunomodulátoru (z AZA na MTX nebo opačně, ne změna dávky z důvodu růstu hmotnosti 

pacienta) z důvodu nedostatečného efektu terapie či aktivity onemocnění. O nutnosti 

změny léčby rozhodoval opět ošetřující lékař na základě klinických, laboratorních, ev. 

endoskopických známek aktivity onemocnění, ev. doplněných o zobrazovací metody.  

Při zahájení anti-TNF terapie byla zaznamenána základní data o pacientovi, včetně 

endoskopických nálezů při diagnóze a před zahájením terapie, charakteru onemocnění, 

dosavadní léčby a dalších faktorů potenciálně ovlivňujících další průběh onemocnění (např. 

pozitivita protilátek proti Sacharomyces cervisiae (ASCA) a protilátek proti cytoplazmě 

neutrofilů (pANCA), rodinná anamnéza IBD apod.). Během pravidelných kontrol byla každé 

3 měsíce zaznamenána pacientova klinická a laboratorní data (ve vztahu k aktivitě 

onemocnění či možným nežádoucím účinkům terapie), dávka a interval podání anti-TNF 

léčby, případná nutnost intenzifikace či ukončení léčby (včetně změny na jiný anti-TNF, tedy 

z IFX na ADA a naopak). Pokud byly vyšetřeny tzv. trough levels anti-TNF a ATI, byly jejich 

hodnoty zaznamenány. V případě, že byla provedena zobrazovací vyšetření GIT 
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(ultrazvukové nebo pomocí magnetické rezonance) nebo endoskopie, byly výsledky taktéž 

zaznamenány.  

Minimální doba sledování pacienta ve studii byla stanovena na 2 roky.  

3.3.5 Soubor pacientů studie kožních NÚ anti-TNF u dětí 

Do studie bylo vybráno 89 pacientů z tzv. Motol PIBD cohort (viz 3.3.4), tedy pacientů 

sledovaných v Centru biologické léčby Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol, kteří 

byli pro diagnózu CD léčeni anti-TNF preparátem (ADA nebo IFX). Data byla získána 

retrospektivně z elektronického registru pacientů. Záznam výskytu NÚ, a to včetně kožních, 

na něž jsme se v této studii zaměřili, je standardní součástí ambulantní kontroly pacienta 

v Centru biologické léčby. Z rodinné i osobní anamnézy pak byla zaznamenána ev. 

přítomnost atopie či výskyt psoriázy. Blíže k záznamu dat viz kapitola 3.3.4. 

V případě podezření na výskyt kožní komplikace v souvislosti s anti-TNF terapií byl pacient 

odeslán k dermatologovi. Kožní léze, pokud se vyskytly, byly blíže klasifikovány jako 

psoriatické (včetně psoriázy, psoriatické dermatitidy a pustulózy), atopické a další – a to na 

základě rozhodnutí dermatologa nebo ošetřujícího gastroenterologa pro děti. Zhoršení 

(preexistujícího) atopického ekzému bylo také hodnoceno jako možný NÚ anti-TNF. 

3.4 Analýza dat 

Ve všech prezentovaných studiích byl k analýze dat použit statistický software R. Za 

statisticky signifikantní byly považovány výsledky s hodnotou pravděpodobnosti (p) <0,05.  

3.4.1 Analýza dat studie pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX  

Vzhledem k opakovaným měřením (jeden pacient ~ více návštěv, tedy též odběrů) byly 

použity analýzy lineárního mix modelu a generalizovaného lineárního mix modelu (LMM a 

GLMM). 

Jako možné prediktory asociované s IFX a anti-IFX koncentracemi byly pro analýzu LMM 

zvoleny koncentrace 6-TGN v erytrocytech, denní dávka AZA přepočtená na kilogram 

hmotnosti, koncentrace albuminu v séru, CRP, wPCDAI, dávka IFX přepočtená na kilogram 

tělesné hmotnosti a 8 týdnů, pohlaví, věk a doba užívání IFX. Prediktory byly vybrány na 

základě jejich klinické relevance. CRP, pohlaví, věk, 6-TGN, koncentrace IFX v séru před 

podáním další dávky (trough levels) byly použity jako prediktory ve vztahu k proměnným 

krevního obrazu (počet leukocytů, neutrofilů a lymfocytů).  
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V případě ROC (receiver operating characteristic) analýzy je plocha pod křivkou (AUC) 

vzhledem k opakovaným měřením uváděna jako její cross-validovaná forma (cross-

validated AUC, tedy cvAUC).  

Ke zhodnocení rizika LOR bylo použito analýzy přežití (tedy survival) – výsledek prezentován 

v podobě Kaplan-Meierova grafu.  

3.4.2 Analýza dat predikčního modelu thiopurinových metabolitů 

Jako testované prediktory byly vybrány proměnné na základě dříve popsaných asociací s 6-

TGN a jejich snadné dostupnosti (běžně vyšetřované laboratorní hodnoty či klinické údaje): 

MCV, objemová variabilita erytrocytů (RDW), sérový albumin, hematokrit (HCT), střední 

koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC), absolutní počet trombocytů, sérové 

železo, saturace transferinu, věk v době odběru a pohlaví.  

Výsledné prediktory pro tvorbu modelů byly pak vybrány na základě modelu mnohočetné 

logistické regrese, v němž byla testována asociace vybraných proměnných s 6-TGN 

koncentracemi v erytrocytech. Získaná data od pacientů byla rozdělena do dvou skupin – 

skupiny tréninkové (60 %, využita k vytvoření modelu) a testovací (40 %, na nich byla 

funkčnost modelu testována). Pro konstrukci modelů byla použita metoda random forest. 

3.4.3 Analýza dat studie pacientů po IC resekci 

Studie menšího rozsahu se zaměřila na možnosti využití monitorace thiopurinových 

metabolitů u pacientů po IC resekci – především ve vztahu k jejich ev. selhání terapie. 

K analýze rozdílu mezi pacienty, u nichž v prvním půl roce byla třeba intenzifikace terapie 

(na základě endoskopického vyšetření) bylo použito t-testu. K navržení vhodné cut-off 

hodnoty 6-TGN bylo použito ROC analýzy (prezentováno včetně AUC). 

3.4.4 Analýza dat studie ADA vs. IFX 

Ze 75 zařazených pacientů bylo vybráno 62 spárovaných pomocí skóre náchylnosti 

(propensity score matching). Proměnné zvolené pro konstrukci modelu (SES-CD, chování 

onemocnění, přítomnost perianálního onemocnění, směrodatná odchylka indexu tělesné 

hmotnosti (BMI) a věk pacienta v době zahájení terapie anti-TNF) byly vybrány na základě 

klinické relevance a jejich případného potenciálu ovlivnit výběr léku (ADA versus IFX) nebo 

další chování choroby u konkrétního pacienta. Vybrané proměnné byly testovány za použití 

Coxovy regrese.  
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K analýze rozdílu mezi pacienty léčenými ADA a pacienty léčenými IFX bylo použito 

věrohodnostního (likelihood ratio) testu poměru šancí (odds ratio) nebo dvouvýběrového 

(two sample) t-testu.  

Ke srovnání účinnosti IFX a ADA ve vztahu k riziku relapsu onemocnění bylo použito analýzy 

přežití (survival).  

Proměnné, u nichž byl jejich prediktivní potenciál prokázán nebo alespoň naznačen (p <0,1) 

v jednorozměrných (univariate) analýzách, byly následně vybrány pro konstrukci modelu 

mnoharozměrné (multivariate) analýzy. 

Vzhledem k opakovaným kontrolám u jednoho pacienta bylo použito GLMM analýzy 

k hodnocení asociace případných nežádoucích účinků léčby a typu anti-TNF terapie. Při 

konstrukci modelů byly brány v potaz doba sledování pacienta a užívání imunomodulátoru. 

V případě chybění hodnot byla konkrétní kontrola (pozorování) vyřazena z analýzy.  

3.4.5 Analýza dat studie kožních NÚ anti-TNF u dětí 

Coxovy regrese bylo užito k zhodnocení asociace mezi předem definovanými proměnnými 

a časem do výskytu (kožní) komplikace. Jako potenciální prediktory výskytu 

dermatologických komplikací byly, vzhledem k jejich klinické relevanci (a na základě dříve 

publikovaných dat) zvoleny: pohlaví, postižení horního GIT, penetrující a strikturující typ 

onemocnění, perianální choroba, kouření, směrodatná odchylka BMI, věk zahájení anti-TNF 

terapie, typ anti-TNF (IFX vs. ADA), konkomitantní imunopatologie, ASCA, pANCA, rodinná 

i osobní anamnéza atopie či psoriázy a počet eosinofilů před podáním první dávky anti-TNF. 

V případě nalezení asociace vícero proměnných byla tato ověřena pomocí mnohočetné 

Coxovy regrese.  

Vzhledem k opakovaným kontrolám (měřením) u jednoho pacienta byl k zhodnocení 

asociace mezi pacientovým stavem a výskytem komplikace využit GLMM. V případě 

chybějících dat bylo dané pozorování vyřazeno z analýzy.  

3.5 Cut-off hodnoty použité ve studiích 

V terapii CD jsou jako dostatečné uváděny pro 6-TGN dvě možné cut-off hodnoty –takové 

koncentrace 6-TGN v erytrocytech, které jsou považovány za minimální, aby bylo dosaženo 

kýženého efektu. Hodnota 230 (ev. až 260) pmol/8 x 108 erytrocytů je jako cut-off více 

rozšířena a doporučována (především pro případ monoterapie). (Osterman MT, 2006) 

(Moreau AC, 2014) (Ruemmelle FM, 2014) (Fanbing Z, 2016) V případě kombinované 
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terapie AZA a IFX je uváděn cut-off 125 pmol/8 x 108 erytrocytů. (Yarur AJ, 2015) Obě 

hodnoty jsou ale publikovány u dospělých pacientů, pro děti nebyl žádný vhodný cut-off 

zatím publikován. Proto jsme ve studii zabývající se optimalizací thiopurinové složky v 

kombinované terapii testovali obě cut-off hodnoty. Vzhledem k charakteru metody 

stanovení thiopurinových metabolitů, její sensitivitě a nastaveným parametrům nebylo 

možno detekovat koncentrace 6-TGN nižší než 60 pmol/8 x 108 erytrocytů, nižší 

koncentrace tedy považujeme za nedetekovatelné.  

V případě terapie IFX, jsou za dostatečné považovány koncentrace IFX (trough levels) nad 

5 µg/ml (Vande Casteele N. et al., 2015) (Vaughn B.P. et al., 2014) (van Hoeve K. et al., 2018) 

(Feuerstein J.D. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

Z laboratorních a klinických markerů zánětu bylo za remisi CD považováno (pro každou 

proměnnou zvlášť): pro CRP <5 mg/L, pro FW <20 mm/h, pro F-CPT <100 µg/g a wPCDAI 

<12.5 bodů (pro PCDAI pak ev. <10 bodů).  
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky studie dětských pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX 

Do observační prospektivní studie bylo zařazeno 63 pacientů (18 % dívky, věk 6,7-18,8 let, 

3 TPMT heterozygoté, žádný recesivní homozygot), k hodnocení byla použita data z 321 

návštěv v ambulancích Center biologické léčby. 

4.1.1 Asociace 6-TGN a IFX a optimální 6-TGN cut-off v kombinované terapii  

Nebyla objevena žádná asociace mezi trough levels IFX a koncentracemi 6-TGN 

v erytrocytech (obě proměnné testovány jako spojité), a to ani v případě adjustace (tabulka 

4.1). V modelu byla zaznamenána asociace koncentrace IFX s věkem pacienta v době 

odběru (LMM; N=321; 95% konfidenční interval (CI) 0,233, 0,971; p=0,003), ale ne s dobou, 

po kterou byl pacient léčen IFX.  

 

Tabulka 4.1. Asociace sérových koncentrací IFX s vybranými proměnnými. 

Komentář k tabulce 4.1: Nebyla prokázána asociace mezi koncentracemi 6-TGN v erytrocytech a sérovými 

koncentracemi IFX před podáním následující dávky („trough levels“). Koncentrace IFX jsou asociovány 

s věkem pacienta, ale ne s dobou, po kterou je pacient IFX léčen.   

 Beta 95 % CI P 

↑ 6-TGN koncentrace (spojitá proměnná) 0,003 -0,002 0,008 0,29 

↓ anti-IFX koncentrace -0,204 -0,381 -0,029 0,029* 

↑ dávka IFX přepočítaná na 8týdenní interval 0,962 0,659 1,254 <0,001* 

↑ sérová hladina albuminu 0,269 -0,051 0,488 0,016* 

↑ věk v době diagnózy (roky) 0,603 0,233 0,971 0,003* 

↑ doba léčby IFX (měsíce) 0,031 -0,026 0,087 0,304 

Legenda: LMM – lineární mix model, IFX – infliximab, , anti-IFX – protilátky proti IFX, 6-TGN – 6-thioguanin, CI 

– konfidenční interval, p – hodnota pravděpodobnosti 

 

Asociace mezi trough levels IFX a koncentracemi 6-TGN v erytrocytech pacienta byla 

pozorována jen pokud byly 6-TGN podrobeny analýze ve formě kategorické proměnné 

s cut-off hodnotou 230 pmol/8 x 108 erytrocytů (LMM, adjustovaný model; N=321; 95% CI 

0,036, 3,149; p=0,047), ale ne pro cut-off 125 pmol /8 x 108. Jako nejlepší cut-off hodnota 

6-TGN v případě predikce IFX >5 µg/ml se jevila 278 pmol/8 x 108 (ROC; N=321; AUC=0,533; 

95% CI 0,469, 0,596; sensitivita 0,799, specificita 0,347), pro IFX nad 3 µg/ml pak 116 

pmol/8 x 108 (ROC; N=321; AUC=0,535; 95% CI 0,465, 0,605; sensitivita 0,819, specificita 
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0,342)(obrázek 4.1). Mezi anti-IFX a 6-TGN nebyla pozorována žádná asociace, a to ani 

v případě testování proměnných jako kategorických.  

 

Obrázek 4.1. Nejvhodnější cut-off hodnoty 6-TGN predikující koncentrace IFX >5 µg/ml (A) a >3 µg/ml (B).  

Komentář k obrázku č. 4.1: Vztah mezi sensitivitou a specificitou je zobrazen pomocí ROC křivek. Číselně jsou 

vyznačeny navrhované cut-off hodnoty, v závorce pak specificita a sensitivita (v tomto pořadí). Legenda: 6-

TGN – 6-thioguanin, IFX – infliximab, ROC – receiver operating characteristics  

 

V podskupině pacientů LOR byla pozorována signifikantně vyšší míra pravděpodobnosti 

relapsu u pacientů s nedetekovatelnými koncentracemi 6-TGN (N=12, poměr rizik (hazard 

ratio, HR) 4,71, 95% CI 1,05, 21,11) ve srovnání s pacienty s detekovatelnými 6-TGN 

koncentracemi (N=39, HR 0.212, 95% CI 0,047, 0,951) (analýza přežití; N=51; 

nedetekovatelné vs. detekovatelné; p=0,026) (obrázek 4.2).  
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Obrázek 4.2. Srovnání pacientů s detekovatelnými a nedetekovatelnými 6-TGN ve vztahu k riziku LOR.  

Komentář k obrázku 4.2: Byla pozorována signifikantně vyšší míra pravděpodobnosti relapsu u pacientů 

s nedetekovatelnými koncentracemi 6-TGN ve srovnání s pacienty s detekovatelnými 6-TGN koncentracemi 

(p=0,026). Legenda: 6-TGN – 6-thioguanin, LOR – ztráta odpovědi k léčbě IFX („loss of response”), p – hodnota 

pravděpodobnosti 

4.1.2 Adherence k thiopurinové léčbě, nežádoucí účinky AZA 

V 11 případech jsme pojali podezření na susp. shuntery, ti byly dále spolu s TPMT 

heterozygoty (recesivní homozygoté nebyly zařazeni) ze studie adherence vyloučeni. V 76 

z 295 (26 %) pozorování zařazených do studie adherence byly detekovány 6-TGN nižší než 

125 pmol/8 × 108 erytrocytů. V 17 z 76 (6 %) pozorování byly pacientům předepisovány 

dávky AZA nižší než 1 mg/kg (poddávkování), v ostatních případech (59 z 76, tj. 20 %) se 

non-adherence pacienta k terapii jeví jako možné vysvětlení (obrázek 4.3). 
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Obrázek 4.3. Non-adherence k thiopurinové léčbě.  

Komentář k obrázku 4.3: U pacientů jsme pojali podezření na non-adherenci k léčbě AZA v 20 % případů 

(pozorování). Legenda: AZA - azathioprin 

 

6-mMP koncentrace vyšší než 5700 pmol/8 × 108 erytrocytů byly zaznamenány pouze 

během 2 návštěv (1 pacient), v obou případech bez zvýšených jaterních transamináz. 

Nebyla zaznamenána žádná těžká cytopenie. Byla však pozorována asociace mezi 6-TGN 

koncentracemi a počtem lymfocytů (LMM; N=321; 95% CI, -0,0013, -0,0006; p <0,001). 

Absolutní počet neutrofilů pak byl asociován se sérovými koncentracemi IFX (LMM; N=321; 

95% CI, -0,061, -0,016; p=0.001), ale ne s 6-TGN nebo dávkou AZA přepočtenou na kilogram 

hmotnosti pacienta.    

4.1.3 Asociace thiopurinových metabolitů s aktivitou onemocnění 

Nebyla prokázán asociace 6-TGN nebo 6-mMP v erytrocytech s laboratorními (CRP, FW, F-

CPT) ani klinickými (wPCDAI) markery aktivity CD. Naprostá většina pacientů však byla 

v průběhu studie v klinické i laboratorní remisi onemocnění – medián CRP 0,7 mg/l 

(mezikvartilové rozpětí (interquartile range, IQR) 0,5-2,4), medián FW 18 mm/h (IQR 9-34), 

medián F-CPT 189 g/kg (IQR 50-705). Hodnoty F-CPT nebyly dostupné ze všech pozorování, 

ale pouze z 226.  

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným impact factorem (IF). 

(Pospisilova K. et al., 2021) 

4.2 Výsledky studie predikčního modelu thiopurinových metabolitů 

Zahrnuto bylo 88 pacientů (33 % dívky, medián věku v době zařazení do studie 13 let), 72 

% bylo léčeno IFX, 11 % ADA a 78 % AZA.  

V modelu mnohočetné logistické regrese byla prokázána asociace nutnosti navýšení dávky 

AZA (6-TGN <125 pmol/8 x 108 erytrocytů a zároveň 6-mMP <5700 pmol/8 x 108 erytrocytů) 

s věkem v době odběru, MCV, RDW (vše p <0,001) a absolutním počtem lymfocytů 

(p=0,041). Výsledný predikční model nese tyto atributy: AUC 0,87, sensitivita 0,81 a 

specificita 0,80. Vliv jednotlivých proměnných a výsledná ROC křivka jsou prezentovány 

v obrázku 4.4. 
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Obrázek 4.4. Predikční model nutnosti navýšení dávky AZA.  

Komentář k obrázku 4.4: Obrázek A prezentuje důležitost proměnných v predikčním modelu, obrázek B pak 

vztah mezi specificitou a senzitivitou v podobě ROC křivky. Nutnost navýšení dávky, tedy nízké koncentrace 

obou thiopurinových metabolitů, je definována jako 6-TGN <125 pmol/8 x 108 erytrocytů a zároveň 6-mMP 

<5700 pmol/8 x 108 erytrocytů). Legenda: MCV – střední objem erytrocytů, HCT – hematokrit, MCHC – střední 

koncentrace hemoglobinu v erytrocytu, RDW – distribuční šíře erytrocytů, AUC – plocha pod křivkou, CI – 

konfidenční interval, AZA – azathioprin, ROC – receiver operating characteristics, 6-TGN – 6-thioguanin, 6-

mMP – 6-metylmerkaptopurin  

 

Predikční model neužívání AZA (úplné non-adherence k AZA terapii, zde definováno jako 

nedetekovatelné koncentrace 6-TGN i 6-mMP) nese atributy ještě slibnější než předchozí: 

AUC 0,94, sensitivita 0,82 a specificita 0,86. Vliv jednotlivých proměnných a výsledná ROC 

křivka jsou prezentovány v obrázku 4.5. 
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Obrázek 4.5. Model neužívání AZA.  

Komentář k obrázku 4.5: Obrázek A prezentuje důležitost proměnných v predikčním modelu, obrázek B pak 

vztah mezi specificitou a senzitivitou v podobě ROC křivky. Neužívání AZA (resp. úplná non-adherence k AZA 

terapii) bylo pro prezentovanou analýzu definováno jako nedetekovatelné koncentrace 6-TGN i 6-mMP. 

Legenda: MCV – střední objem erytrocytů, HCT – hematokrit, MCHC – střední koncentrace hemoglobinu 

v erytrocytu, RDW – distribuční šíře erytrocytů, AUC – plocha pod křivkou, CI – konfidenční interval, AZA – 

azathioprin, ROC – receiver operating characteristics, 6-TGN – 6-thioguanin, 6-mMP – 6-metylmerkaptopurin  

 

Výsledné modely jsou dostupné online: Model nutnosti navýšení dávky (resp. nízkých 

hodnot 6-TGN i 6-mMP) na https://hradskyo.shinyapps.io/6TG_prediction/ a Model 

neužívání AZA (tedy v případě této studie „non-adherence“, nulových hodnot 6-TGN a 6-

mMP) na https://hradskyo.shinyapps.io/Non_adherence/. Po vyplnění vstupních hodnot 

webová aplikace v anglickém jazyce odpoví na otázku, zda (s danou pravděpodobností 

daného modelu) pacient splňuje podmínky „nutnosti navýšení dávky“ resp. „non-

adherence“.  

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným IF. (Hradsky O. et al., 2019) 

4.3 Výsledky studie pacientů po IC resekci 

Z 18 pacientů (medián věku 16 let, 44 % dívky) zařazených do studie bylo před operací 10 

pacientů léčeno anti-TNF, která byla různě dlouho před IC resekcí vysazena. Jeden 

z pacientů dostal před operací pouze 1 dávku ADA a jeden těsně ukončil indukční fázi IFX 

(dostal 3 dávky). Kromě jednoho pacienta užívali všichni před IC resekcí AZA, čtyři z nich 

však pouze po krátkou dobu (10-30 dní).  Po IC resekci byli všichni léčeni AZA, čtyři 

v kombinaci s anti-TNF (z důvodu reziduální nemoci, tedy postižení, které nebylo 

lokalizované pouze na resekovanou oblast). TPMT genotyp 4 z 18 pacientů odpovídal 

intermediálnímu metabolizátorovi thiopurinů – po dobu studie měli užívat AZA v 

redukované dávce.  

Do půl roku byla na základě endoskopického vyšetření u 12 pacientů nutná intenzifikace 

terapie (ale pouze u jednoho z případů se jednalo o pacienta v té době užívajícího též anti-

TNF). Nutnost intenzifikace terapie ve vztahu ke koncentracím 6-TGN v době IC resekce (A) 

a v době endoskopické kontroly (B) zobrazuje obrázek 4.6. Metabolity 6-TGN nebyly v 5 

z 18 případů stanoveny v době kontrolní endoskopie. Přestože obrázek 4.6 B naznačuje 

rozdíl v koncentraci 6-TGN v obou skupinách, nebyla prokázána signifikance v jejich rozdílu 

(N=13, p=0,6). 

https://hradskyo.shinyapps.io/6TG_prediction/
https://hradskyo.shinyapps.io/Non_adherence/
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Obrázek 4.6: Asociace nutnosti změny terapie s koncentrací 6-TGN v erytrocytech v době provedení IC 

resekce (A) a v době kontrolní endoskopie (B).  

Komentář k obrázku 4.6: Přestože graf na obrázku B naznačuje rozdíl v koncentraci 6-TGN stanovených v době 

endoskopie mezi skupinou, u které byla nutná následně změna terapie a skupinou, u níž terapie změněna 

nebyla, nebyl prokázán signifikantní rozdíl (N=13, p=0,6). Červeně jsou vyznačeny hodnoty jednotlivých 

pacientů. Legenda: 6-TGN – 6-thioguanin, IC - ileocekální 

 

Dle ROC analýzy by se jako vhodná cut-off hodnota (na základě kombinace sensitivity a 

specificity) koncentrací 6-TGN v erytrocytech pacienta v době kontrolní endoskopie ve 

vztahu k nutnosti změny terapie do půl roku od IC resekce jevila hodnota 86,5 pmol/8 × 108 

erytrocytů (ROC; N=13; sensitivita 0,556; specificita 1,000; AUC 0,806). Křivka je 

prezentována na obrázku 4.7. 

  

Obrázek 4.7: Vhodný 6-TGN cut-off ve vztahu k změně terapie v době endoskopie.  

Komentář k obrázku 4.7: Jako vhodný cut-off se vzhledem k poměru sensitivity a specificity jeví 86,5 pmol/8 

× 108 erytrocytů. Legenda: AUC – plocha pod křivkou, 6-TGN – 6-thioguanin.  

 

Výsledky studie jsou t.č. připravovány k publikaci. 
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4.4 Výsledky studie ADA vs. IFX: srovnání efektivity a bezpečnosti anti-TNF léčby 

Do studie bylo zařazeno 75 pacientů – 31 léčených ADA a 44 léčených IFX (40 % dívky, 

medián věku 14,3). Mezi oběma skupinami nebyl nalezen žádný signifikantní rozdíl, kromě 

rodinné anamnézy IBD – ta byla častější ve skupině pacientů léčených IFX (p=0,02). Pro 

některé z dílčích subanalýz bylo vybráno na základě skóre náchylnosti 62 pacientů (31 

léčených ADA a 31 léčených IFX). 

Výsledky trough levels anti-TNF a ev. přítomnost ATI byly známé pouze ve 12 % kontrol 

(návštěv pacienta) – 4 % ve skupině ADA, 21 % ve skupině IFX. Medián naměřených hodnot 

koncentrací anti-TNF před podáním následné dávky byl v době ukončení sledování 

v případě ADA 14,1 µg/ml (IQR 10,9-15,4) a v případě IFX 6,2 µg/ml (IQR 2,1-6-6; v jednom 

případě nedetekovatelné). Pozitivní protilátky byly v průběhu sledování ve studii 

detekovány pouze ve skupině IFX – v průběhu 5 kontrol (u 3 pacientů). Naprostá většina 

pacientů (29/31 ve skupině léčených ADA a 38/44 ve skupině léčených IFX) užívala 

konkomitnantí imunomodulátor – většinou AZA) 

4.4.1 Rozdíl v efektivitě ADA vs. IFX 

Relapsu dosáhlo do 3 let od zahájení anti-TNF terapie 50 % pacientů.  Nebyl prokázán 

signifikantní rozdíl v době do relapsu mezi skupinami pacientů léčených ADA a IFX (N=75), 

a to ani v případě analýzy pouze pacientů vybraných na základě skóre náchylnosti (N=62, 

obrázek 4.8), ani při adjustaci na podávání imunomodulátoru. Signifikantní rozdíl 

v příčinách relapsu mezi oběma skupinami nebyl pozorován (N=62, důvody prezentuje 

tabulka č. 4.2). 

 

Obrázek 4.8: Rozdíl rizika relapsu v závislosti na čase mezi pacienty léčenými ADA a IFX.  
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Komentář k obrázku 4.8: Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v době od zahájení terapie do relapsu mezi 

(statisticky srovnatelnými) skupinami pacientů s CD léčených ADA a IFX (N=62, p=0,14). Legenda: ADA – 

adalimumab, IFX – infliximab, p – hodnota pravděpodobnosti 

 

Tabulka 4.2: Zastoupení různých příčin relapsu v obou skupinách (ADA vs. IFX).  

Komentář k tabulce 4.2: Nebyl popsán signifikantní rozdíl mezi příčinami (důvody) relapsu v obou skupinách 

pacientů (ADA vs. IFX). 

 ADA 

(N=31) 

IFX 

(N=31) 
p 

intenzifikace terapie (%) 

- navýšení dávky/zkrácení intervalu (nezávisle na přírůstku hmotnosti) 
5 (33) 8 (44) 0,51 

chirurgický zákrok kvůli zvýšené aktivitě onemocnění (%) 

- včetně perianální problematiky 
7 (47) 6 (33) 0,44 

změna anti-TNF léčby (%) 2 (13) 3 (17) 0,79 

reindukce (%) 

- systémové kortikosteroidy, EEV, antibiotická terapie 
0 (0) 1 (6) 0,27 

změna imunomodulátoru (%) 1 (7) 0 (0) 0,20 

Legenda: ADA – adalimumab, IFX – ifnliximab, anti-TNF – biologická léčba zamířená proti tumor necrosis 

factoru α, p – hodnota pravděpodobnosti, EEV – výlučná enterální výživa  

 

Nebyl pozorován statisticky signifikantní rozdíl v (poměrovém) zastoupení pacientů, kteří 

primárně neodpověděli na terapii (tzv. non-respondeři, léčba u nich nebyla dostatečně 

efektivní ani v jejím počátku) mezi oběma skupinami (N=75), a to ani v případě rozdělení na 

základě skóre náchylnosti (N=62). Ani v tomto případě efekt imunomodulátoru (adjustace) 

výsledek nezměnil.  

4.4.2 Prediktory relapsu 

Jako silný prediktor relapsu se na základě analýzy celé skupiny pacientů jeví pouze 

negativita ASCA v kombinací s pozitivitou pANCA (N=75, HR 5,19, 95% CI 2,4-11,2, p 

<0.0001). Výsledky mnoharozměrné (multivariate) analýzy zobrazuje tabulka 4.3 – 

proměnné byly vybrány na základě jednorozměrných (univariate) analýz, vzhledem 

k charakteru zaměření studie doplněných o typ anti-TNF.   

 

 

Tabulka 4.3: Prediktory relapsu na terapii anti-TNF.  

Komentář k tabulce 4.3: Prediktivní efekt byl prokázán pouze v případě pozitivity pANCA a negativity ASCA. 

Typ anti-TNF preparátu nepredikuje vyšší nebo menší riziko relapsu.  
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 HR 95 % CI P 

pANCA pozitivita a ASCA negativita 5,19 2,41-11,18 0,00003 

L3 fenotyp (postižení ilea i tlustého střeva) 0,49 0,23-1,07 0,073 

SES-CD 0,98 0,94-1,03 0,523 

konkomitantní imunomodulátor (alespoň 6 m) 0,78 0,27-2,28 0,650 

typ anti-TNF 0,95 0,45-2,03 0,901 

Legenda: anti-TNF – biologická léčba zamířená proti tumor necrosis factoru α, pANCA – protilátky proti 

cytoplazmě neutrofilů, ASCA – protilátky proti Sacharomyces cervisiae, SES-CD – endoskopické skóre hodnotící 

aktivitu Crohnovy choroby (Simple Endoscopic Score), m – měsíce, p – hodnota pravděpodobnosti 

4.4.3 Výskyt závažných NÚ anti-TNF terapie  

Nebyl nalezen rozdíl ve výskytu vážných NÚ mezi skupinami pacientů (ADA vs. IFX) kromě 

signifikantně vyššího výskytu pneumonií u pacientů léčených IFX (N=62, 0 pacientů ve 

skupině ADA, 3 pacienti ve skupině IFX, p=0,04). U jednoho pacienta ze skupiny pacientů 

léčených ADA (N=31) vedly těžké kožní komplikace k ukončení terapie, podobně ve skupině 

pacientů léčených IFX (N=31) jeden pacient ukončil terapii z důvodu alergické reakce při 

podání infuze.  

Článek prezentující výsledky studie je t.č. v recenzním řízení v časopise s definovaným IF.  

4.5 Výsledky studie kožních NÚ anti-TNF u dětí 

Do studie bylo zařazeno 89 pacientů (39 % dívky, medián věku 15 let) s CD léčených ADA 

nebo IFX. Medián doby sledování ve studii byl 2,5 roku (IQR 0,9-3,5 roku). U 35 pacientů 

(tedy 39 %) byla v průběhu studie popsána kožní léze – nejčastěji (u 18 pacientů, 20 %) se 

jednalo o zhoršení nebo nový výskyt atopické dermatitidy, následované výskytem 

psoriatické léze (13 pacientů, 15 %). Pouze u jednoho pacienta ze skupiny ADA byla 

důvodem k ukončení terapie těžká psoriáza. Ostatní kožní komplikace byly zvládnutelné za 

použití pouze topické léčby. 

Z vybraných potenciálních prediktorů byla pouze terapie IFX (ve srovnání s ADA) silně 

asociována s výskytem kožních komplikací (HR 2,07; 95 % CI 1,03-4,17; p=0,04) – viz tabulka 

4.4.  

 

Tabulka 4.4: Výsledky asociace potenciálních prediktorů s výskytem kožních NÚ na anti-TNF terapii.  

Komentář k tabulce 4.4: Přehled výsledků neadjustovaného modelu Coxovy regrese asociace potenciálních 

prediktorů s výskytem kožních NÚ celkem, psoriatických lézí a atopické dermatitidy. Pouze terapie IFX (ve 
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srovnání s ADA) byla silně asociována s výskytem kožních NÚ celkem (p=0,04). Následně pak spolu s výskytem 

rodinné anamnézy atopie i v případě hodnocení asociací pouze s atopickou dermatitidou (obojí p=0,01). 

 Kožní NÚ 

celkem,  

HR (95% CI) 

p 
Psoriatické léze, 

HR (95% CI) 
P 

Atopická 

dermatitida,  

HR (95% CI) 

P 

Pohlaví, žena 1,2 (0,61-2,35) 0,59 1,45 (0,49-4,34) 0,51 0,85 (0,32-2,28) 0,75 

Postižení horního 

GIT 
0,92 (0,46-1,82) 0,8 0,5 (0,17-1,51) 0,22 1,89 (0,62-5,75) 0,26 

Penetrující on.  0,98 (0,23-4,13) 0,98 0,75 (0,1-5,86) 0,78 - - 

Strikturující on. 0,92 (0,35-2,4) 0,87 0,44 (0,12-1,62) 0,22 2,77 (0,37-20,87) 0,32 

Perianální nemoc 1,02 (0,46-2,26) 0,96 0,69 (0,15-3,14) 0,63 0.92 (0,3-2,79) 0,88 

Kouření 1,06 (0,59-1,88) 0,85 1,17 (0,43-3,21) 0,76 0,91 (0,43-1,92) 0,81 

BMI, směrodatná 

odchylka 
1,01 (0,86-1,19) 0,93 0,85 (0,59-1,22) 0,38 0,81 (0,58-1,13) 0,21 

Věk při zahájení 

anti-TNF 
1,07 (0,95-1,2) 0,29 1,1 (0,89-1,35) 0,39 1,06 (0,89-1,25) 0,53 

Typ anti-TNF: IFX 2,07 (1,03-4,17) 0,04 2,52 (0,77-8,23) 0,13 5,5 (1,59-19,06) 0,01 

ASCA+ 0,54 (0,2-1,42) 0,21 0,98 (0,12-7,84) 0,99 0,6 (0,17-2,09) 0,42 

pANCA+ 1,63 (0,66-4,02) 0,29 1,45 (0,32-6,68) 0,63 1,26 (0,36-4,39) 0,72 

Atopie v rodině 1,71 (0,85-3,44) 0,14 1,41 (0,43-4,62) 0,57 3,4 (1,35-8,57) 0,01 

Psoriáza v rodině 1,29 (0,31-5,42) 0,73 1,9 (0,24-14,92) 0,54 1,03 (0,14-7,75) 0,98 

Osobní anamnéza 

atopie 
1,06 (0,51-2,19) 0,87 2,44 (0,53-11,2) 0,25 0,69 (0,27-1,74) 0,43 

konkomitantní 

imunomodulátor 
2,09 (0,54-8,01) 0,28 2,21 (0,2-24,05) 0,51 1,56 (0,26-9,21) 0,62 

Počet eozinofilů při 

zahájení anti-TNF 
0,17 (0,02-1,38) 0,1 0,06 (0-2,84) 0,15 0,19 (0,01-2,98) 0,24 

Legenda: HR – poměr rizik (hazard ratio), p – míra pravděpodobnosti, GIT – gastrointestinální trakt, on. – 

onemocnění, ASCA+ – pozitivita protilátek proti Saccharomyces cerevisiae, pANCA+ – pozitivita protilátek 

proti cytoplazmě neutrofilů, anti-TNF – monoklonální protilátky proti tumor necrosis faktoru α, IFX – 

infliximab, ADA – adalimumab,  

 

Výsledek analýzy přežití (survival) zobrazující riziko výskytu kožních komplikací ve 

skupinách ADA vs. IFX je zobrazen na obrázku 4.9 (p=0,037).  
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Obrázek 4.9: Srovnání pacientů léčených ADA a IFX ve vztahu k riziku (ne)výskytu kožních komplikací. 

Komentář k obrázku 4.9: Grafické znázornění survival analýzy popisuje riziko výskytu kožních komplikací u 

dětských pacientů léčených ADA vs. IFX, resp. pacientů, kteří zůstávají ve sledování a nedošlo u nich (zatím) 

k manifestaci kožních lézí. Riziko výskytu (jakékoliv) kožní léze bylo pozorováno ve skupině pacientů léčených 

IFX významně vyšší než u pacientů léčených ADA. Legenda: ADA – adalimumab (v grafu modře), IFX – 

infliximab (v grafu žlutě) 

 

S výskytem atopické dermatitidy pak byla kromě IFX terapie (HR 5,5; 95% CI 1,59-19,06; 

p=0,01) asociována i rodinná anamnéza atopie (HR 3,4; 95 % CI 1,35-8,57; p=0.002) – viz 

tabulka 4.4. V případě testování obou v modelu mnohočetné Coxovy regrese, ale 

signifikantní zůstala pouze asociace s IFX (HR 4,46; 95% CI 1,26-15,85; p=0.021). 

V GLMM byla popsána asociace nižšího CRP (poměr šancí (odds ratio, OR) 0,947; 95% CI 

0,898-0,998; p=0,046) a typu anti-TNF (OR 5,93; 95% CI 1,59-22,07, p=0,008) s výskytem 

jakékoliv kožní komplikace. Naopak nebyla prokázána obdobná asociace mezi wPCDAI a F-

CPT. Asociace CRP i anti-TNF s výskytem kožních komplikací byla následně potvrzena i 

v mnohočetném mix modelu. Nebyla prokázána asociace s anti-TNF koncentracemi ani ATI.   

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným IF. (Hradsky O. et al., 2021) 
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5 OSTATNÍ PUBLIKACE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU PEDIATRICKÝCH 

PACIENTŮ S IBD  

5.1 Studie prediktivní hodnoty histopatologického skórovacího systému na vznik 

komplikací u pediatrických pacientů s CD 

V této retrospektivní studii jsme se zaměřili na prediktivní hodnotu endoskopického a 

histopatologického nálezu (z bioptických odběrů) v době diagnózy na vznik komplikací u 

pediatrických pacientů sledovaných pro diagnózu CD ve Fakultní nemocnici Motol. 

Zařazeno bylo 63 pacientů (42 % dívky, věk 11-15 let) diagnostikovaných v letech 2009-

2015. K objektivizaci endoskopického nálezu bylo použito jednoduchého skórovacího 

systému SES-CD (Simple Endoscopic Score pro pacienty s CD), k popisu histopatologického 

nálezu pak bylo použito globálního histologického skóre aktivity GHAS (Global Histology 

Activity Score) jak v jeho původní verzi, tak i jeho modifikované verze modGHAS. Klinická 

aktivita byla hodnocena na základě PCDAI.  

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin v závislosti na výskytu komplikací (nutnost zahájit 

anti-TNF terapii pro perzistující nebo relabující onemocnění, abscedující či fistulující 

onemocnění, výskyt perianálního abscesu či striktura střeva s prestenotickou dilatací) do 

jednoho roku od diagnózy. Výše zmíněné komplikace byly popsány u 19 (30 %) pacientů. 

Nebyl však pozorován statisticky významný rozdíl v GHAS, modGHAS ani PCDAI mezi oběma 

skupinami. Analýza ukázala statisticky významný rozdíl pouze pro SES-CD – v případě, že 

bylo SES-CD pacienta vyšší než 16 bodů, komplikace vznikla do jednoho roku od diagnózy 

s vyšší pravděpodobností (ROC analýza).  Rozložení skóre pacientů (v popsaných 

skórovacích systémech) v závislosti na výskytu komplikací je prezentováno v obrázku 5.1. 
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Obrázek 5.1. Grafické znázornění srovnání skórovacích systémů v závislosti na výskytu komplikací. 

Komentář k obrázku 5.1: Histopatologické skórovací systémy jsou zobrazeny na obrázku A a B. Obrázek C 

zobrazuje klinický skórovací systém PCDAI a obrázek D endoskopický systém SES-CD. Statistické signifikance 

dosáhl rozdíl pouze v případě SES-CD – v případě, že bylo SES-CD pacienta vyšší než 16 bodů, komplikace 

vznikla do jednoho roku od diagnózy s vyšší pravděpodobností. Legenda: GHAS – globální histologické skóre 

aktivity, (Global Histology Activity Score), modGHAS – modifikovaný GHAS, PCDAI – index aktivity Crohnovy 

choroby u dětí, (Paediatric Crohn’s Disease Activity Index), SES – jednoduchý skórovací systém (Simple 

Endoskopic Score). 

 

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným IF. (Fabian O. et al., 2017) 

5.2 Studie prediktivní hodnoty F-CPT u dětských pacientů  

 Cílem prospektivní studie bylo určit, zda by hodnoty F-CPT v 0. týdnu (tedy v době 

diagnózy) a 2. týdnu mohly predikovat jeho vývoj v 6. týdnu u symptomatických pacientů, 

u nichž byla terapie zahájena výlučnou enterální výživou. U dětských pacientů s luminální 

formou Crohnovy choroby se jedná o standardní postup v první fázi léčby (tzv. indukce 

remise). F-CPT v tomto případě figuruje jako marker aktivity onemocnění, resp. remise. 

Jako klinický (resp. klinicko-laboratorní) marker aktivity onemocnění bylo použito wPCDAI. 
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Zařazeni byli pouze pacienti s wPCDAI >12,5 bodu v 0. týdnu. Za respondera (tedy pacienta, 

který odpověděl na léčbu) byl považován pacient s poklesem wPCDAI v 6. týdnu <12,5 bodu 

nebo s poklesem mezi 0. a 6. týdnem alespoň o 17,5 bodu. 

Zařazeno bylo 38 pacientů (26 % dívky, medián věku 12,8 let). 87 % pacientů odpovědělo 

na terapii (respondeři) a 68 % dosáhlo klinické remise, ale jen 4 pacienti dosáhli poklesu F-

CPT <150 µg/g. U pacientů nebyl pozorován signifikantní pokles F-CPT mezi 0. a 2. týdnem, 

u 42 % byl dokonce zaznamenán vzestup.    

Rozdíl F-CPT mezi 0. a 2. týdnem ani hodnota F-CPT v 2. týdnu se nejeví jako vhodné 

k odhalení potenciálních non-responderů (tedy pacientů, kteří neodpoví na indukci 

výlučnou enterální výživou). Oproti tomu ale rozdíl mezi hodnotami F-CPT v 0. a 2. týdnu 

predikuje nedosažení klinické remise (tedy definováno wPCDAI) v 6. týdnu (OR 0.9993, 95% 

CI 0.9985-0.9998, p=0.006). Z ROC analýzy se jako nejvhodnější prediktor nedosažení 

klinické remise v 6. týdnu jeví zvýšení F-CPT o 486 µg/g, ale i přes specificitu 92 % nabývá 

se sensitivitou 58 % (AUC 0.753) klinické využití takového prediktoru spíše sporného 

významu. 

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným IF. (Copova I et al., 2018) 

5.3 Studie využitelnosti doma provedeného testu F-CPT (aneb nakolik odpovídají 

výsledky samotestování výsledkům z laboratoře?) 

Cílem prospektivní observační studie bylo srovnání standardního testování F-CPT 

v laboratoři (metodou ELISA) a na trh nově uvedené sady pro samotestování s pomocí 

smartphonové aplikace (FC-IBDoc). Oba testy byly provedeny ze vzorku stolice odebraného 

ve stejný den i čas u 89 pacientů (46 % dívky, medián věku 15,4 let) přijatých 

k endoskopickému vyšetření (celkem 102 měření). ELISA test byl proveden standardně 

v laboratoři (viz výše), FC-IBDoc provedl zkušený proškolený personál (aby se vyloučila 

chyba způsobená provedením testu samotným pacientem, který s testem neměl do té doby 

zkušenosti). Zároveň u pacientů byl zaznamenán i endoskopický nález (tzv. slizniční hojení) 

– hodnoceno pomocí odpovídajících endoskopických skóre (SES-CD v případě CD, po IC 

resekci pak Rutgeertsovo skóre a Endoskopický index závažnosti (Endoscopic Index of 

Severity) v případě UC). 

V obou skupinách pacientů byla prokázána asociace skóre slizničního hojení s F-CPT (tedy 

stanoveno jak metodou ELISA, tak FC-IBDoc). Dle ROC analýzy se jako vhodný cut-off 
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predikující slizniční hojení jeví v případě standardního testu ELISA 136,5 µg/g a v případě 

FC-IBDoc 48 µg/g. Obě křivky prezentuje obrázek 5.2. 

 

 

Obrázek 5.2: Srovnání prediktivního potenciálu F-CPT stanoveného rutinní metodou a samotestováním ve 

vztahu k slizničnímu hojení.  

Komentář k obrázku 5.2: Obrázek srovnává ROC křivky dvou metod stanovení F-CPT s navrhovanými cut-off 

hodnotami ve vztahu k slizničnímu hojení u pacientů s CD, včetně pacientů po IC resekci, a UC. Legenda: F-

CPT – fekální kalprotektin, FC-ELISA – fekální kalprotektin stanovený rutinně v laboratoři metodou ELISA (tedy 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), FC-IBDoc – fekální kalprotektin stanovený zaškoleným personálem 

pomocí samotestovacího kitu a smartphonové aplikace, CD – Crohnova choroba, IC – ileocekální, UC – 

ulcerózní kolitida 

 

Výsledky studie byly publikovány v časopise s definovaným IF. (Lerchova T. et al., 2019) 
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6 DISKUSE 

6.1 Využití monitorace thiopurinových metabolitů k optimalizaci kombinované léčby 

IFX a AZA 

V posledních letech je v terapii CD u dětí anti-TNF preparáty stále rozšířenější přístup 

využívající TDM anti-TNF – tedy optimalizace léčby na základě trough levels. Kromě 

proaktivního přístupu hodnocení léčby již v úvodu anti-TNF terapie, jehož větší rozmach 

můžeme pozorovat opravdu až v poslední době, je v praxi o něco déle využíváno stanovení 

koncentrace anti-TNF (a ev. přítomnost ATI) především v případech, kdy je lékařem 

vzneseno podezření na nedostatečnou účinnost terapie (tzv. reaktivní přístup). Výsledky 

ošetřujícímu lékaři umožní zvolit vhodný další postup – intenzifikace terapie, přidání 

imunomodulátoru do kombinace nebo změna terapie (včetně ev. indikace chirurgického 

řešení). (van Rheenen P.F. et al., 2020) Za dostatečné jsou v případě terapie IFX pro CD 

považovány koncentrace vyšší než 5 µg/ml, v některých případech je však cíleno na 

koncentrace vyšší. (Vande Casteele N. et al., 2015) (Vaughn B.P. et al., 2014) (van Hoeve K. 

et al., 2018) (Feuerstein J.D. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Kennedy N.A. et 

al., 2019) (El-Matary W. et al., 2019)  

Obdobný přístup v terapii thiopuriny není tolik rozšířen, částečně i z důvodu snížené 

dostupnosti laboratorního stanovení metabolitů thiopurinů u pacienta (ve srovnání se 

stanovením sérových koncentrací anti-TNF). A to i přesto, že je interindividuální variabilita 

metabolismu těchto léčiv relativně široká. (Weinshilboum R.M. et Sladek S.L., 1980) 

(Schaeffeler E. et al., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2002) Částečně je tato problematika 

řešena stanovením TMPT před zahájením léčby thiopuriny, v našich podmínkách pak 

především pomocí genotypizace, ev. postupným navyšováním dávky léčiva. (Yates C.R. et 

al., 1997) (Schaeffeler E. et al., 2004) (Ding L. et al., 2012) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

Pokud jsou pak nějaké cut-off hodnoty cílových koncentrací doporučovány, doporučení se 

zabývají především udržovací léčbou thiopuriny v monoterapii. V těchto případech je za 

„terapeutickou“ považována koncentrace 6-TGN v rozmezí přibližně 230-450 pmol/8 x 108 

erytrocytů. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Fanbing Z. et al., 

2016) 

Oproti tomu jsou v případě kombinované terapie thiopurinů a anti-TNF za dostatečné 

většinou považovány hodnoty 6-TGN nad 125 pmol/8 × 108 erytrocytů, které zmiňuje i 
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doporučení ESPGHAN. Toto doporučení se však opírá o výsledky pouze jedné průřezové 

studie provedené na skupině 72 dospělých pacientů. Podobná data od pediatrických 

pacientů nebyla doposud dostupná. (Roblin X. et al., 2015) (Yarur A.J. et al., 2015) (van 

Rheenen P.F. et al., 2020) Na druhou stranu hypotézu, že v případě kombinované terapie 

lze za dostatečné považovat koncentrace 6-TGN nižší než v případě AZA monoterapie, 

podporují pozorování, z nichž vyplývá, že u dospělých pacientů se v kombinované terapii 

jako dostatečně efektivní jeví i dávky AZA nižší, než je tomu v případě thiopurinové 

monoterapie. (Roblin X. et al., 2017) (Drobne D. et al., 2019)  

V naší studii nebyl prokázán vztah mezi koncentrací 6-TGN a trough levels IFX. Pokusili jsme 

se tedy alespoň ověřit hypotézu „dostatečnosti“ nižších koncentrací 6-TGN v případě 

kombinované terapie (ve srovnání s monoterapií). Na 6-TGN bylo následně nahlíženo jako 

na kategorickou proměnnou s cut-off 125 pmol/8 × 108 erytrocytů. (Yarur A.J. et al., 2015) 

(van Rheenen P.F. et al., 2020) Ani v tomto případě však nebyla prokázána signifikantní 

asociace s koncentracemi IFX. Pokud byl použit cut-off 230 pmol/8 × 108 erytrocytů, míra 

statistické signifikance mírně stoupla. Následně jsme se pokusili pomocí ROC analýzy 

navrhnout vhodný nový cut-off predikující tzv. trough levels IFX vyšší než doporučovaných 

5 µg/ml. (Vande Casteele N. et al., 2015) (Vaughn B.P. et al., 2014) (van Hoeve K. et al., 

2018) (Feuerstein J.D. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) Dle provedené analýzy 

se jako vhodný nový 6-TGN cut-off vzhledem k poměru sensitivity a specificity jeví 278 

pmol/8 × 108 erytrocytů. Tato hodnota má tedy blíže k hodnotě doporučované v případě 

AZA monoterapie než v případě kombinované léčby. Je nepravděpodobné, že by výsledky 

byly ovlivněny přítomností anti-IFX protilátek, vzhledem k jejich nízkému výskytu v naší 

kohortě pacientů.  Jak už bylo řečeno, naše studie byla první publikovanou prací zabývající 

se danou problematikou u dětí, a i v případě dospělých pacientů se opíráme pouze o data 

jedné průřezové studie. (Yarur A.J. et al., 2015) Důvody, proč se zdá, že je u dětí nutné 

dosáhnout vyšších koncentrací 6-TGN v erytrocytech ve vztahu k vyšším (dostatečným) 

sérovým koncentracím IFX, než je tomu u dospělých, jsou nejasné. K jejich objasnění bude 

třeba více studií zabývajících se daným tématem, metabolismem thiopurinů a 

farmakokinetikou AZA. 

Naše výsledky tedy nepodporují hypotézu nižších optimálních koncentrací 6-TGN v případě 

kombinované terapie (ve srovnání s monoterapií), pokud cílíme na dostatečné nebo vyšší 

koncentrace IFX. Je však otázkou, zda by naším cílem neměla být spíše efektivita dané 
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terapie než koncentrace jiného léčiva (ač takového, které je v tomto případě považováno 

za hlavního efektora dané léčby). V klinické praxi nás jistě zajímá spíše klinický stav pacienta 

a (vzhledem k charakteru a chování onemocnění) schopnost podávanou léčbou potlačit 

zánětlivou odpověď než cílová koncentrace IFX. (van Rheenen P.F. et al., 2020) Klinický 

efekt IFX je nejlépe reprezentován ztrátou odpovědi na léčbu (LOR) popsanou níže. 

Dle naší survival analýzy (analýzy přežití) je vyšší riziko LOR u pacientů, kteří mají 

nedekovatelné koncentrace 6-TGN ve srovnání s pacienty s detekovatelnými 

koncentracemi. Tyto výsledky naznačují, že bychom mohli u dětí na kombinované léčbě za 

dostatečné považovat koncentrace 6-TGN daleko nižší, než jsme se domnívali. V naší studii 

byla LOR definována jako nutnost zásadní změny terapie – (ukončení léčby IFX nebo 

chirurgický výkon). Naše výsledky jsou tedy v souladu s dříve publikovaným zjištěním, že 

pacienti léčeni IFX v monoterapii jsou náchylnější k dřívějšímu ukončení léčby než pacienti 

užívající současně imunomodulátor. (Grossi V. et al., 2015) Riziko LOR pravděpodobně není 

závislé pouze na ovlivnění aktivity onemocnění CD koncentracemi 6-TGN v erytrocytech (a 

tedy užívání thiopurinů), neboť a) nebyla prokázána asociace mezi 6-TGN a zánětlivými 

markery, b) naprostá většina pacientů se dle zánětlivých markerů i wPCDAI nacházela po 

dobu zařazení do studie v klinické i laboratorní remisi onemocnění. 

6.2 Compliance pacientů na thiopurinové terapii, možnosti odhalení non-adherentních 

pacientů a shunteři 

Genetickým vyšetřením genu pro TPMT lze odhalit nejčastěji se v dané populaci vyskytující 

mutace, a tak odhalit mnohé pacienty, jímž stačí pro dosažení kýženého efektu terapie 

podstatně nižších dávek. Vzhledem k tomu, že toto rutinní vyšetření cílí na mutované 

varianty, nepotvrdí přítomnost wild-type variant. Teoreticky tak za jeho pomoci nemusíme 

být schopni odhalit vzácné nebo nové mutace. (Weinshilboum R.M. et Sladek S.L., 1980) 

(Schaeffeler E. et al., 2004) (Yates C.R. et al., 1997) (Ding L. et al., 2012) Mimoto dané 

vyšetření neodhalí shuntery, tedy ty pacienty, u nichž je metabolická aktivita TPMT naopak 

zvýšená (a i přes dostatečné dávky thiopurinu, které opravdu užívají, nemusí být terapie 

efektivní), ani non-adherenci k thiopurinové léčbě. (Schaeffeler E. et al., 2004) (Ansari A. et 

al., 2002) (Cuffari C. et al., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2002) Ve snaze o odhalení všech 

těchto pacientů běžně nedetekovatelných genetickým vyšetřením TPMT genu může být 

velmi nápomocná možnost stanovení thiopurinových metabolitů u pacienta, který dané 

léčivo užívá.  
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V literatuře byla popsána objektivně hodnocená prevalence non-adherence k thiopurinové 

léčbě u pediatrických pacientů s IBD až v 64 % (hodnoceno na základě stanovení 

koncentrací thiopurinových metabolitů v erytrocytech u 42 adolescentů). (Hommel K.A. et 

al., 2009) My jsme oproti tomu v naší skupině pacientů na kombinované léčbě IFX a AZA 

pojali podezření na nedostatečnou adherenci k léčbě pouze v 20 % odběrů. Tento relativně 

markantní rozdíl pravděpodobně nelze přičíst pouze na vrub rozdílu věku pacientů v obou 

skupinách, protože podobně jako ve zmiňované studii v naší skupině také dominovali 

pacienti z řad adolescentů (ačkoliv do naší skupiny bylo zařazeno i několik jedinců mladších 

13 let). Od zahájení léčby AZA trvá přibližně 55 dní do doby, než thiopurinové metabolity 

dosáhnou stabilních koncentrací v erytrocytech. (Pozler O. et al., 2010) Je tedy velmi 

pravděpodobné, že čas, který uplyne od úplného vysazení léčby non-adherentních pacientů 

do dosažení nulových koncentrací těchto metabolitů, nebude nevýznamný.  

Předpokládejme pak tedy, že ne příliš časté zapomínání užití dávky thiopurinu se na 

výsledných koncentracích jeho metabolitů projeví pouze v omezené míře. Tento projev pak 

bude pravděpodobně ještě těžší zaznamenat, pokud si cut-off 6-TGN zvolíme relativně 

nízký – a to i vzhledem k toleranci nižších dávek AZA, než je obvyklé v případě monoterapie.  

(Roblin X. et al., 2017) U našich pacientů navíc, v případě dobré kompenzace základního 

onemocnění, běžně dávku AZA na kombinované terapii průběžně nenavyšujeme, tak jak by 

odpovídalo přírůstku jejich hmotnosti. Proto byla část pacientů, kteří užívali dávku AZA nižší 

než 1 mg/kg/den, zařazena pod hlavičku „poddávkování“.  

Pravděpodobně jsme tedy v naší skupině neodhalili všechny pacienty, kteří zapomínají 

občas užívat předepsanou léčbu, ale takový přístup by nemusel být v případě kombinované 

léčby vzhledem k výsledkům uvedeným výše považován za příliš rizikový. Stanovením 

metabolitů bychom však měli být schopni odhalit velmi rizikový přístup, tedy vysazení léčby 

bez předchozí konzultace, ev. velmi časté „zapomínání“ užívání AZA. 

Kromě non-adherentních pacientů (a případně těch poddávkovaných) lze pomocí stanovení 

metabolitů thiopurinů odhalit skupinu tzv. shunterů, tedy těch pacientů, kteří mají 

zvýšenou aktivitu TPMT a preferenčně metabolizují AZA ve prospěch 6-mMP. Výsledné 

koncentrace 6-TGN, jsou nižší, než bychom předpokládali na základě podávaných dávek 

(které v tomto případě pacient opravdu užívá tak, jak je mu doporučeno). Susp. shunterů 

jsme v našem souboru objevili 11. Tito pacienti mohou v případě, že není efekt podávané 

terapie AZA dostatečný, profitovat z přidání alopurinolu do kombinace. (Rahhal R.M. et 
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Bishop W.P., 2008) (Sparrow M.P. et al., 2007) (Gerich M.E. et al., 2010) (Friedman A.B. et 

al., 2018) (Ruemmelle F.M. et al., 2014). 

V České republice v době přípravy dílčích projektů práce nebylo stanovení metabolitů 

thiopurinů rutinně dostupné. S podobnou praxí se potýkají centra i jinde ve světě, navíc, i 

pokud tato možnost dostupná je, často nejsou výsledky k dispozici ihned. Takový výsledek 

pak, zvlášť v případě, že by měl být námětem k diskusi (mezi lékařem a pacientem, ev. 

rodinou) na téma adherence k terapii, s časovou prodlevou ztrácí na významu. Mnohé 

z těchto důvodů vedly výzkumníky z celého světa ke snaze o odhalení vhodného způsobu 

fundovaného odhadu koncentrace 6-TGN na základě výsledků snadno dostupných 

laboratorních vyšetření. Nemělo by být překvapením, že v popředí jejich zájmu stály 

především parametry krevního obrazu. (Decaux G. et al., 2000) (D'Halluin P-N. et al., 2005) 

(Kopylov U. et al., 2015) (Thomas C.V. Jr. Et al., 2003) (Glas J. et al., 2005) Často se tyto 

odhady zakládaly na pozorování pouze jedné proměnné a jejich přesnost tak nebyla 

dostatečně uspokojivá. V mnohých případech bylo navíc využito k odhadu rozdílu 

v konkrétním parametru krevního obrazu před léčbou a na léčbě (po minimálně 3-6 

měsících), což by při použití v klinické praxi znamenalo, že a) musíme znát hodnotu daného 

parametru před léčbou, b) musíme ho při každém odhadu znovu dohledávat, c) tento 

parametr může být v dětském věku dlouhodobě použitelný pouze v případě, že se 

v průběhu stárnutí příliš nemění. Oproti tomu v námi prezentovaném prediktivním modelu 

(resp. modelech) bylo k predikci koncentrace 6-TGN využito kombinace několika 

parametrů, a to včetně věku a pohlaví. Vzhledem k možnému ovlivnění jednoho 

z parametrů (RDW) případnou sideropenickou anémií, byly modely doplněny i o 

biochemické markery metabolismu železa. Prezentované modely jsou volně dostupné 

online, aby byly, v případě zájmu, k dispozici širší lékařské veřejnosti. Po zadání vstupních 

dat se lékaři dostane odpovědi, zda by bylo vhodné u pacienta zvážit navýšení dávky AZA 

(6-TGN nižší než 125 pmol/8 × 108 erytrocytů), či zda pacient pravděpodobně dané léčivo 

neužívá tak, jak by měl (nedetekovatelné 6-TGN). Nejlépe je tedy tato aplikace využitelná 

v případě kombinované terapie, ev. monitoringu adherence pacienta k léčbě. Stále se však 

jedná pouze o odhad, s relativně dobrou sensitivitou a specificitou. Nahlížejme tedy na tuto 

metodu spíše jako na screening dostatečnosti dávky/adherence pacienta. Přímé 

laboratorní stanovení 6-TGN v erytrocytech by mělo být, v případě dostupnosti této 

metody, nadřazeno využití prezentovaných modelů (i jakýchkoliv jiných odhadů). Použití 
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modelů nelze doporučit pacientům s heterozygotním či recesivně homozygotním 

genotypem v genu pro TPMT, neboť neznáme jejich validitu v této situaci.  

6.3 Role thiopurinů a možnosti využití monitorace jejich metabolitů v léčbě pacientů 

po IC resekci  

V případě pediatrické populace bývá IC resekce, tedy chirurgický výkon, rezervována pro 

pacienty se strikturující formou onemocnění, u nichž vývojem onemocnění vznikla tak těsná 

striktura v IC oblasti, že došlo k dilataci orálního úseku střeva (tzv. prestenotická dilatace), 

pro pacienty s fistulující formou onemocnění se střevní píštělí v oblasti a případně také pro 

pacienty refrakterní k léčbě anti-TNF. V případě dětí a adolescentů však není tento výkon 

považován za kurativní a v imunosupresivní terapii by se mělo i po operačním řešení 

pokračovat. V případě vysokého rizika rekurence projevů onemocnění je pak doporučována 

anti-TNF. (Amil-Dias J. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) V souladu s evropskými 

doporučeními jsou v našem centru pacienti po operaci léčení AZA, pokud se na základě 

endoskopického vyšetření v době provedení chirurgického výkonu (ev. doplněném o 

zobrazovací metody) můžeme domnívat, že projevy onemocnění jsou omezené pouze na 

chirurgicky resekovatelnou oblast (nemají tzv. residuální nemoc). V případě vysokého rizika 

rekurence onemocnění nebo při přítomnosti residuální nemoci, jsou naši pacienti po 

výkonu léčeni anti-TNF. Kontrolní endoskopie ke zhodnocení rizika onemocnění je 

provedena s odstupem 6 měsíců. (Amil-Dias J. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

(Bronsky J. et al., 2019) 

Studie, na jejichž základě byla vystavěna zmiňovaná doporučení ohledně následné 

farmakologické léčby, byly všechny provedeny na dospělé populaci. Data ze studií zabývající 

se léčbou u dětských pacientů po IC resekci jsou stále velmi omezená. Lepší účinek 

thiopurinů po operaci u dospělých pacientů ve srovnání s placebem i 5-ASA byl popsán 

v několika studiích. (Hanauer S.B. et al., 2004) (Gjuladin-Hellon T. et al., 2019) Obdobně byl 

u dospělých prokázán lepší efekt anti-TNF terapie v prevenci rekurence onemocnění po IC 

resekci jak ve srovnání s placebem, tak, v případě vysoce rizikových pacientů, ve srovnání 

s thiopurinovou léčbou. (Regueiro M. et al., 2009) (Regueiro M. et al., 2016) (De Cruz P. et 

al., 2015) 

U dětských pacientů léčených thiopuriny v monoterapii po IC resekci byla popsána v 62 % 

endoskopická remise onemocnění (hodnoceno na základě Rutgeertsova skóre) půl roku od 

provedené operace, přičemž nebyl prokázán rozdíl mezi skupinami pacientů léčenými anti-
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TNF před IC resekcí a anti-TNF naivními (tedy anti-TNF nikdy neléčenými). Skupiny pacientů 

se nelišily ani v předepsané dávce AZA. (Zarubova K. et al., 2017) Hladina metabolitů AZA u 

těchto pacientů nebyla stanovena. V našem souboru pacientů po IC resekci léčených 

thiopuriny (ev. v kombinaci) byla nutná změna terapie díky endoskopické rekurenci 

onemocnění u 13 z 18 dětí (72 %), což se zdá být o něco více, než bylo dříve publikováno, a 

to i přesto, že se jedná o pacienty sledované ve stejném centru (s nulovým překryvem 

pacientů) a že do novějšího souboru byli zařazeni i pacienti na kombinované léčbě. 

(Zarubova K. et al., 2017) (De Cruz P. et al., 2015) Obě studie ale byly provedeny na relativně 

malém souboru pacientů. V případě zprůměrování výsledků (za předpokladu použití pouze 

pacientů na monoterapii thiopuriny), dostaneme 57% výskyt endoskopické rekurence 

onemocnění u dané kohorty (motolských) pacientů z let 2011-2018. I tento výsledek je stále 

vyšší než u dospělých (47 %). Na druhou stranu je CD považována svým chováním za 

agresivnější v případě, že se manifestuje již v dětství nebo adolescenci a tito pacienti jsou 

považováni za více rizikové. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

K vyvození více validních, o data se opírajících, závěrů bude třeba dalších studií zabývajících 

se danou problematikou u většího vzorku pediatrické populace.  

Grafické znázornění našich výsledků naznačuje, že by za možný prediktor selhání terapie 

mohly být uvažovány hodnoty 6-TGN v době kontrolní endoskopie (na rozdíl od 6-TGN 

v době diagnózy). Rozdíl mezi skupinou, u níž byla nutná následná terapeutická změna, a 

skupinou, u níž nutná nebyla, však nedosáhl statistické signifikance. Zda nedostatečnou 

signifikanci rozdílu způsobil relativně malý soubor pacientů (thiopurinové metabolity 

stanoveny v době kontrolní endoskopie pouze u 15 dětí), nebo byl nízký počet pacientů 

naopak důvodem zkreslení výsledků ve prospěch zvýraznění rozdílu, bude muset být 

ověřeno ve studiích o dostatečné síle souboru, s výhodou multicentrických, ev. 

nadnárodních. 

Jistě však lze využít stanovení thiopurinových metabolitů i u těchto pacientů k monitoraci 

jejich compliance, resp. adherence k terapii, ev. k úpravě terapie, zvláště pak pokud jsou 

pacienti léčeni pouze AZA (bez anti-TNF). V takovém případě se pak lékaři při posuzování 

pacientových výsledků mohou (prozatím) opřít o doporučení vydaná pro monoterapii 

AZA/6-MP u neoperovaných pacientů (viz tabulka 1.1). (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van 

Rheenen P.F. et al., 2020) (Dubinsky M.C. et al., 2002) (Dubinsky M.C., 2004) (Gearry R.B. 
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et al., 2004) (Fanbing Z. et al., 2016) (Mardini H.E. et Arnold G.L., 2003) (Smith M.A. et al., 

2012) (Hawwa A.F. et al., 2009) 

6.4 Srovnání účinnosti a bezpečnosti anti-TNF terapie (ADA vs. IFX) 

Dle českých i evropských doporučení v případě indikace anti-TNF terapie u anti-TNF 

naivních dětských pacientů s CD záleží volba preparátu (IFX vs. ADA) především na 

preferencích pacienta a jeho rodiny, po důkladné konzultaci problematiky s ošetřujícím 

gastroenterologem. (Bronský J. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) Tato doporučení 

jsou založena především na výsledcích studií provedených na populaci dospělých pacientů. 

Většina těchto studií neprokázala nadřazenost jednoho nebo druhého léčiva v případě 

jejich efektu na potlačení klinických symptomů onemocnění (a to ani z dlouhodobého 

hlediska) ani stran kontrolních endoskopických nálezů (včetně histologie). (Kestens C. et al., 

2013) (Liu J. et al., 2015) (Osterman M.T. et al., 2014) (Preda C. et al., 2016) (Varma P. et 

al., 2016) (Doecke J.D. et al., 2017) (Narula N. et al., 2017) (Benmassaoud A. et al., 2018) 

(Tursi A. et al., 2014) (Macaluso F.S. et al., 2019) (Singh S. et al., 2018) (Di Domenicantonio 

R. et al., 2018) Bylo publikováno i několik studií, v nichž byl sice popsán lepší účinek 

některého z léčiv, ale výsledky nejsou konzistentní. (Ananthakrishnan A.N. et al., 2016) 

(Kaniewska M. et al., 2019) (Singh S. et al., 2016) Nebyl prokázán signifikantní rozdíl 

v četnosti výskytu nežádoucích účinků ani oportunních infekcí.  (Kestens C. et al., 2013) (Liu 

J. et al., 2015) (Tursi A. et al., 2014) (Singh S. et al., 2018) Kombinovaná terapie 

s imunomodulátorem se jeví být více efektivní než monoterapie především v případě IFX. 

(Kestens C. et al., 2013) (Doecke J.D. et al., 2017) (Benmassaoud A. et al., 2018) Ani 

v pediatrické populaci nebylo prokázáno, že by některý z preparátů IFX nebo ADA byl 

v léčbě CD pro pacienta (stran účinnosti a bezpečnosti) výhodnější, data jsou však značně 

omezená. (Li S. et al., 2019) (Romeo A.C. et al., 2020) 

V naší studii dosáhla relapsu do 3 let od zahájení anti-TNF přibližně polovina pacientů, 

přičemž nebyl prokázán rozdíl mezi skupinami léčenými ADA a IFX. Jako relaps však byla 

v tomto případě hodnocena i nutnost navýšení dávky anti-TNF (a ne pouze její ukončení). 

Nemělo by tak být překvapivé, že ve srovnání s výsledky recentně publikovaného 

systematického přehledu zaměřujícího se na dlouhodobou efektivitu IFX v pediatrické 

populaci se naše výsledky zdají být méně optimistické.  Dle tohoto přehledu bylo 3 roky od 

zahájení stále léčeno IFX 61-85 % pacientů. (van Rheenen H. et van Rheenen P.F., 2020) Na 

druhou stranu procentuální zastoupení primárních non-responderů k anti-TNF terapii, tedy 
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těch, jejichž odpověď na terapii nebyla ani v počátcích léčby dostatečná, (IFX 6 %, ADA 7 %) 

se v naší kohortě pacientů jevila být nižší, než bylo dříve publikováno – na základě dat ze 

studií u dospělých či dětských pacientů. (Hyams J. et al., 2007) (Hyams J.S. et al., 2012) 

(Gomollón F. et al., 2017) Vzhledem k poklesu zánětlivých parametrů i wPCDAI do 12-16 

týdne (tedy doby, kdy byla hodnocena primární (odpověď) nepředpokládáme, že by byl 

v naší skupině pacientů výskyt non-responderů výrazněji podhodnocen. Navíc se jako velmi 

nepravděpodobná jeví i skutečnost, že by se navzdory nelepšení klinického stavu v terapii 

dále pokračovalo. Definice non-repsondera se liší napříč studiemi, a navíc bývá mnohem 

přísnější v případě randomizovaných kontrolovaných studií. Dále je třeba přiznat, že 

strategie TDM v indukční fázi, tedy hodnocení úspěšnosti terapie na základě sérových 

koncentrací IFX ve 14. týdnu a ADA ve 4. týdnu, nebyla dříve tolik rozšířena. Do našich 

zeměpisných šířek se dostává spíše až poslední dobou. (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

Konkrétně v našem centru byly trough levels anti-TNF většinou stanovovány až v případě 

klinického podezření na neefektivitu terapie. Proaktivní strategie je v současnosti 

protěžována právě pro svoji schopnost předpovědět nedostatečnou odpověď dříve než 

běžná laboratorní a klinická vyšetření. Je tedy pravděpodobné, že vhledem k jejímu 

rutinnímu nevyužívání v našem centru část těchto pacientů unikla zařazení mezi non-

respondery (a naopak mohli být zařazeni mezi ty relativně časně relabující). 

Na základě našich dat tedy nebyl prokázán signifikantní rozdíl v riziku relapsu u pacientů 

léčených ADA a IFX, a i výskyt primárních non-responderů byl v obou skupinách 

srovnatelný. Dále jsme neodhalili signifikantní rozdíl mezi skupinami v příčinách relapsu ani 

ve výskytu nežádoucích účinků. Jen u jednoho pacienta z každé skupiny byly nežádoucí 

účinky natolik závažné, že byly důvodem ukončení léčby. Naše výsledky tak podporují 

hypotézu založenou především na výsledcích studií u dospělých pacientů, že i pro 

pediatrickou populaci lze ADA a IFX stran efektivity terapie i bezpečnosti považovat za 

srovnatelné a bezpečné. (Bronský J. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

Kožní komplikace patří mezi nejčastější NÚ léčby anti-TNF. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) 

(Sridhar S. et al., 2018) (Mälkönen T. et al., 2014) Jediná studie zabývající se výskytem 

kožních NÚ v pediatrické populaci pacientů s CD zahrnující terapii ADA i IFX, popsala častější 

výskyt psoriázy ve skupině pacientů léčených IFX. (Sridhar S. et al., 2018) Tyto výsledky jsme 

v naší studii nepotvrdili. Vyšší riziko asociace mezi konkrétním anti-TNF a psoriázou 

neprokázaly ani studie u dospělých pacientů. (Fréling E. et al., 2015) (Cleynen I. et al., 2016) 
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U naší kohorty pacientů jsme naopak popsali asociaci IFX s výskytem jakékoliv kožní 

komplikace a atopického ekzému (obojí ve srovnání s ADA). IFX by se tak na základě našich 

výsledků mohl jevit jako více rizikový, nutno však podotknout, že téměř všechny kožní 

komplikace byly pouze mírné, zvládnutelné za použití topické léčby. Kvůli závažnějšímu 

postižení (těžká psoriáza) byl léčbu nucen přerušit pouze jeden pacient, navíc ze skupiny 

ADA.  Přes relativně vysokou incidenci výskytu kožních komplikací i jiné studie připouštějí, 

že jen ojediněle je tento NÚ příčinou přerušení léčby, (Cleynen I, 2016) a to pravděpodobně 

i vzhledem k časté rekurenci komplikací v případě switche (změna z IFX na ADA nebo 

opačně). (Fréling E. et al., 2015) Přesto by se dalo považovat za opodstatněné, pokud by při 

volbě preparátu u anti-TNF naivního pacienta s rodinnou anamnézou atopie byl ADA 

preferován na úkor IFX. 

Přestože by měly být oba anti-TNF, tedy ADA i IFX, na základě publikovaných studií i 

vydaných doporučení považovány za srovnatelné v terapii CD u dospělých i u dětí, 

průzkumy ukazují, že tomu tak ve skutečnosti není. Na IFX je v této indikaci u pediatrické 

populace mnohdy nahlíženo jako na anti-TNF první volby. (Bronsky J. et al., 2019) Z části 

bude tento fenomén způsoben i tím, že IFX je pro léčbu pediatrické CD déle dostupný než 

ADA a lékaři s ním tak mají více zkušeností. Nadto je i úprava dávek, zvláště u menších dětí, 

mnohem jednodušší v případě IFX. Dávkování IFX se odvíjí od hmotnosti pacienta a po 

odměření přesné dávky je tato naředěna do finální infuze, která je podána pacientovi, 

oproti tomu ADA je dostupný v předplněných stříkačkách nebo perech jen v určitých 

dávkách, podání nižších dávek se tak značně komplikuje – více viz kapitoly 1.2.2 a 1.2.3.  

V neposlední řadě pak volba preparátu může být v jednotlivých centrech ovlivněna i 

ekonomickou situací, resp. cenovou dostupností konkrétního léčiva. Ani v tomto případě 

nejsou výsledky studií konzistentní v tom, který anti-TNF je ekonomicky výhodnější. (Aliyev 

E.R. et al., 2019) (Choi G.K.H. et al., 2014) (Sussman D.A. et al., 2012) Finanční náročnost 

terapie v posledních letech postupně ovlivňuje dostupnost biosimilárních léčiv. (Rencz F. et 

al., 2017) (Cozijnsen M.A. et al., 2018) Vzhledem k rozdílnému způsobu výpočtu ideální 

dávky i intervalu podání se pak finanční náročnost (a její srovnání) bude lišit pacient od 

pacienta – v počátcích bude záviset především na jeho hmotnosti, příp. tělesném povrchu. 

Pro pacienta s tělesnou hmotností kolem 60 kg by měla být v naší republice, dle dat 

dostupných na www.sukl.cz, udržovací terapie (300 mg IFX á 8 týdnů nebo 40 mg ADA á 2 
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týdny) cenově přibližně srovnatelná. Svou roli ve výběru terapie by pak měla hrát i kvalita 

života pacienta a od ní se odvíjející preference léčby (např. způsob podání apod.).  

Konkomitantní terapie imunomodulátoru je, v souladu s doporučeními, mezi evropskými 

pediatrickými gastroenterology hojněji užívána kombinaci s IFX častěji než s ADA. Přínos 

kombinované terapie je pak zmiňován především v jejím prvním půl roce. (Bronsky J. et al. 

2019) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) Vzhledem k tomu, že 

v naší kohortě pacientů byla konkomitantní terapie imunomodulátorem (většinou AZA) 

hojně zastoupená v obou skupinách, je obtížné se pouze na základě našich dat vyjádřit 

k jeho přidané hodnotě v kombinované terapii obecně, či k případnému rozdílu mezi 

skupinami léčenými ADA a IFX. Odhalení non-adherentních pacientů by mohlo hodnocení 

tohoto jevu jistě usnadnit. Nejen dle výsledků studie zaměřené na vztah metabolitů AZA a 

IFX je vysoce pravděpodobné, že adherence k AZA terapii nebyla ani v této kohortě 

pacientů stoprocentní (viz kapitola 5.2), bohužel nebylo možné ji v průběhu léčby 

kontrolovat monitorací thiopurinových metabolitů (kvůli nedostupnosti metody jejich 

stanovení).  
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7 ZÁVĚR 

Protektivní působení AZA ve vztahu k riziku ztráty odpovědi na léčbu IFX se zdá být, na 

základě naší práce u dětských pacientů s CD dostatečné i v případech, kdy koncentrace jeho 

aktivního metabolitu, tedy 6-TGN, v erytrocytech dosahují nižších hodnot, než bylo dříve 

popsáno, a než jsme i my původně očekávali. U pacientů s detekovatelnými koncentracemi 

6-TGN v erytrocytech se LOR vyskytla v menší míře než u pacientů, u nichž nebylo možné 

koncentrace 6-TGN detekovat. V případě snahy o podporu „dostatečných“ koncentrací IFX 

konkomitantní AZA terapií, bychom měli pravděpodobně cílit na 6-TGN koncentrace blízké 

běžně doporučovaným v případě thiopurinové monoterapie. Z dat získaných od jednoho 

relativně malého souboru pacientů nelze vyvozovat všeobecně platná doporučení. Přesto 

věříme, že by tato pozorování mohla být gastroenterologům pro děti v péči o komplikované 

pacienty s CD nápomocná.  

Non-compliance vždy ohrožuje efektivitu terapie a lze předpokládat, že se mezi 

pediatrickými pacienty s CD nezřídka vyskytuje. U našich pacientů na kombinované terapii 

jsme na ni pojali podezření v minimálně 20 % pozorování. Monitorace thiopurinových 

metabolitů se tak jeví jako opodstatněná ve snaze o odhalení těchto nedostatečně 

adherentních pacientů, a to jak v případě kombinované terapie, tak u pacientů po IC 

resekci. Vzhledem k tomu, že v České republice je metoda laboratorního stanovení 6-TGN 

a 6-mMP obtížně dostupná, lze ji částečně nahradit využitím nově vytvořené volně 

přístupné webové aplikace. Ta byla vytvořena na základě pozorované asociace běžně 

dostupných laboratorních výsledků právě s koncentracemi 6-TGN. S uspokojivou 

sensitivitou i specificitou lze s její pomocí zodpovědět otázku, zda pacient není stran AZA 

poddávkovaný či zda bychom neměli vznést podezření, že předepsanou léčbu neužívá dle 

doporučení. Klasické laboratorní stanovení thiopurinových metabolitů HPLC metodou by 

však vždy mělo být tomuto způsobu nadřazeno. Navíc lze touto metodou odhalit i tzv. 

shuntery, tedy pacienty, kteří metabolizují AZA ve prospěch 6-mMP na úkor 6-TGN. Tito 

pacienti mohou, v případě nedostatečné efektivity terapie, profitovat z přidání alopurinolu 

do terapie.  Několik takových bylo odhaleno i v našem souboru pacientů na kombinované 

léčbě (11 pozorování). 

V případě volby vhodné anti-TNF terapie mohou pediatričtí gastroenterologové volit mezi 

dvěma typy monoklonálních protilátek – ADA a IFX. ADA a IFX se stran své efektivity 

v terapii CD u dětí i jejich dlouhodobé bezpečnosti jeví jako srovnatelné. Prezentovaná data 
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tedy podporují nejen naši původní hypotézu, ale též evropská (a česká) doporučení, která 

se zakládají především na výsledcích studií, do nichž byli zahrnuti jenom dospělí pacienti. 

Dle našich výsledků se pouze v případě anti-TNF naivních pacientů s výskytem atopie 

v rodině vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku atopické dermatitidy jeví upřednostnění ADA 

před IFX jako opodstatněné. 
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8 SOUHRN 

Za dostatečně efektivní stran rizika ztráty odpovědi k terapii infliximabem lze 

pravděpodobně považovat hodnoty 6-thioguaninu mnohem nižší, než se dříve 

předpokládalo – blízké detekčními limitu metody. S vyššími než minimálními 

doporučovanými trough levels infliximabu však byly asociovány koncentrace 6-thioguaninu 

mnohem vyšší, než bylo popsáno u dospělých pacientů – překvapivě se blížící spíše 

hodnotám doporučovaným při thiopurinové monoterapii. Monitorací thiopurinových 

metabolitů lze zlepšit kontrolu terapie i v případě kombinované terapie a u dětských 

pacientů po ileocekélní resekci. S její pomocí lze odhalit non-adherenci k terapii a pacienty 

u nichž, v případě nedostatečné účinnosti terapie, může pomoci přidání alopurinolu do 

kombinace. Nově vytvořená volně dostupná webová aplikace dokáže na základě běžně 

dostupných laboratorních výsledků stran právě non-adherence a ev. poddávkování 

pacienta azathioprinem částečně nahradit v České republice stále obtížně dostupné 

klasické laboratorní stanovení thiopurinových metabolitů v erytrocytech. Potvrdili jsme též 

srovnatelný účinek infliximabu a adalimumabu u nezletilých pacientů s Crohnovou 

chorobou. Neprokázali jsme zvýšené riziko výskytu závažných nežádoucích účinků 

ohrožujících bezpečnost terapie v závislosti na typu užívaného anti-TNF. Případná 

preference adalimumabu se pak jeví (vzhledem k nižšímu riziku vzniku atopické 

dermatitidy) jako opodstatněná pouze v případě pacientů s rodinnou anamnézou atopie.  
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9 SUMMARY 

When considering the risk of loss of response to infliximab therapy 6-thiogunanine, red 

blood cells concentrations just above the detection limit of presented laboratory method 

seem to be needed – thus less than what has been expected. On the contrary, 6-

thioguanine levels surprisingly close to those demanded in thiopurine monotherapy were 

associated with sufficient infliximab trough levels – higher than previously described.  

Therapeutic thiopurine levels monitoring may improve the control of therapy even in 

patients treated with combination therapy or after ileocecal resection. This approach may 

help to reveal non-adherence and shunters, patients who may profit from adding 

allopurinol into therapy. Newly presented online application based only on easily accessible 

patients’ data should partially substitute for the conventional laboratory thiopurine 

metabolites measurement, which is still rather unavailable for clinicians in Czech Republic. 

Adalimumab and infliximab seem to have comparable clinical effect on the treatment of 

paediatric Crohn’s disease as well as safety profile regarding serious adverse events.  

However, adalimumab in patients with family history of atopic dermatitis could be 

preferentially chosen due to the higher risk of atopic dermatitis in those patients treated 

with infliximab. 
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