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ABSTRAKT 

 

Metabolismus imunosupresivních léčiv u dětských pacientů s idiopatickými 

střevními záněty 

 

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 neprokázali rozdíl stran účinnosti a bezpečnosti mezi adalimumabem a 

infliximabem v terapii Crohnovy choroby u nezletilých pacientů. Pouze v případě indikace u 

pacienta s rodinnou anamnézou atopické dermatitidy se preferenční volba adalimumabu jeví 

jako opodstatněná.  
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ABSTRACT 

 

Metabolism of immunosuppressants in children with inflammatory bowel disease 

 

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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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

6-mMP 6-metylmerkaptopurin  IF impact factor 

6-MP 6-merkaptopurin  IFX  infliximab   

6-mTGN metylovaný 6-thioguanin  IMPD inosinmonofosfátdehydrogenáza  

6-mTIMP 6-metylthioinosinmonofosfát  IQR mezikvartilové rozpětí / Interquartile 

Range 

6-TGN 6-thioguanin   KTM kyselina thiomočová 

6-TIMP 6-thioinosinmonofosfát  LMM lineární mix model  

ADA  adalimumab   LOR ztráta odpovědi 

anti-TNF  monoklonální protilátky proti tumor 

necrosis faktoru alfa 

 OR poměr šancí / Odds Ratio 

ASCA protilátky proti Sacharomyces cervisiae  P hodnota pravděpodobnosti 

ATI protilátky proti anti-TNF  pANCA protilátky proti cytoplazmě neutrofilů 

AUC plocha pod křivkou / Area Under a 

Curve 

 RDW objemová variabilita erytrocytů 

AZA azathioprin   ROC Receiver Operating Characteristic 

BMI index tělesné hmotnosti / Body Mass 

Index 

 SES-CD endoskopické skóre aktivity Crohnovy 

choroby / Simple Endoscopic Score 

CD Crohnova choroba  TDM terapie řízená monitorací koncentrací 

anti-TNF 

CRP C-reaktivní protein  TPMT thiopurinmetyltransferáza  

cvAUC cross-validovaná forma AUC / cross-

validated AUC 

 UC ulcerózní kolitida 

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay  wPCDAI vážený Pediatrický index aktivity 

Crohnovy choroby / weighted Pediatric 

Crohn’s Disease Activity Index 

GIT gastrointestinální trakt  XO xantinoxidáza  

GMPS guanosinmonofosfátsyntetáza     

GLMM generalizovaný lineární mix model  

HGPRT hypoxantin-

guaninfosforibosyltransferáza 

 

HPLC vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie / High Performance 

Liquid Chromatography 

 

HR poměr rizik / Hazard Ratio  

IBD  idiopatické střevní záněty  

IC ileocékalní   
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Idiopatické střevní záněty v pediatrii a principy dlouhodobé terapie 

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 ve světě stoupá a až 25 % IBD je diagnostikováno před dovršením 19 let 

života. 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 protilátkami proti tumor necrosis factoru alfa (anti-TNF). 

(Bronský J. et al., 2013) (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Sýkora J. et al., 2018) (Buc M., 2017) 

1.2 Thiopuriny v léčbě CD – metabolismus a úloha metabolitů pro potřeby klinické praxe 

Azathioprin (AZA) je proléčivo, z nějž je po absorpci z GIT odštěpeno imidazolové jádro za vzniku 

6-merkaptopurinu (6-MP). (Schwab M. et Klotz U., 2001) 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 (blíže viz obrázek 

1.1.) (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) 

 

Obrázek 1.1: Schématické znázornění metabolismu azathioprinu: 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 – guanosinmonofosfátsyntetáza 
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Mechanismus imunosuprese a cytotoxického účinku thiopurinů není dosud plně objasněn. Za 

jejich aktivní metabolit (a tedy efektora terapie) je považován 6-TGN. 6-mMP je oproti tomu 

považován spolu s KTM za odpadní produkt. 6-mMP (spíše než 6-TGN) jsou pravděpodobně 

zodpovědné za výskyt části nežádoucích účinků terapie (především hepatotoxicity).  (Dubinsky 

M.C., 2004) Thiopurinmetyltransferáza (TMPT) snižuje biologickou dostupnost 6-TGN ve 

prospěch tvorby metylovaných produktů (viz výše). 

Aktivita TPMT je zčásti dána geneticky a zčásti funkci tohoto enzymu ovlivňují faktory prostředí 

včetně lékových interakcí. Genetická predispozice je děděna autozomálně dominantně, kdy 90 % 

jedinců nese 2 dominantní alely vedoucí k normální aktivitě TPMT, u heterozygotů a recesivních 

homozygotů je pak aktivita tohoto enzymu snížená až nedetekovatelná. (Weinshilboum R.M. et 

Sladek S.L., 1980) (Schaeffeler E. et al., 2004) V České republice je aktivita TPMT stanovována na 

základě genetického vyšetření TPMT genu. Toto vyšetření však neodhalí pacienty s velmi vysokou 

(tedy vyšší než normální) aktivitou TPMT, kteří produkují více 6-mMP na úkor 6-TGN a léčba tedy 

u nich nedosahuje dostatečného efektu – tzv. shunteři (z angl. shunters). (Schaeffeler E. et al., 

2004) (Ansari A. et al., 2002) (Cuffari C. et al., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2002)  

Laboratorně lze stanovit koncentraci metabolitů AZA (především 6-TGN a 6-mMP) v erytrocytech 

pacienta. (Hawwa A.F. et al., 2009) (Dervieux T. et al., 1998) Kromě případného poddávkování, 

lze touto metodou odhalit i případnou non-adherenci pacienta k terapii, ev. shuntery. (viz tabulka 

1.1). (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Dubinsky M.C., 2004) (Dubinsky M.C. et al., 2002) Za 

„dostatečné“ z pohledu klinického efektu jsou v případě CD považovány koncentrace 6-TGN 

v rozmezí 230-450 pmol/8 x 108 erytrocytů. (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (Fanbing Z. et al., 2016)  

 

Tabulka 1.1. Využití stanovení thiopurinových metabolitů v klinické praxi 

Koncentrace 6-TGN Koncentrace 6-mMP  

Nízké až nedetekovatelné Nízké až nedetekovatelné Non-adherence či poddávkování 

Vysoké NA Zvýšené riziko myelotoxicity 

NA Vysoké Zvýšené riziko hepatotoxicity 

Nízké Vysoké Susp. „shunter“ 

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

1.3 Anti-TNF terapie CD u dětí  

Monoklonální anti-TNF protilátky jsou v pediatrii užívány a doporučovány v léčbě CD u pacientů, 

u kterých je efekt konvenční terapie nedostatečný. Běžně jsou užívány infliximab (IFX) a 

adalimumab (ADA). Při léčbě CD jsou považovány za srovnatelné (stran jejich efektu i nežádoucích 
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účinků), (Ruemmelle F.M. et al., 2014) (van Rheenen P.F. et al., 2020) (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)  

Opakované podávání anti-TNF léčby může vést k tvorbě protilátek proti podanému léčivu (ATI). 

(Kennedy N.A. et al., 2019) (Vermeire A. et al., 2018) Kromě často snížených koncentrací daného 

léčiva v séru pacienta a následně 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 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) 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky anti-TNF terapie patří kromě zmiňovaných alergických reakcí 

výskyt infekcí a kožní komplikace. Z dlouhodobého hlediska je pak v literatuře uváděno možné 

zvýšené riziko nádorových onemocnění, především z řad lymfomů a leukemií – častěji 

pravděpodobně v kombinaci s imunosupresivní terapií (thiopuriny). (Ruemmelle F.M. et al., 

2014) (Adamcová M. et al., 2012) 

Poslední dobou se v léčbě anti-TNF začíná rozšiřovat přístup tzv. TDM (z angl. therapeutic drug 

monitoring). Jedná se o monitoraci koncentrací anti-TNF před podáním další dávky (tzv. trough 

levels), a případně vytvořených ATI. Na základě výsledků lze terapii snáze optimalizovat. (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 jsou (od podání čtvrté dávky) považovány koncentrace IFX >5 µg/ml 

nebo koncentrace ADA >7,5 µg/ml, v některých případech jsou pak doporučovány cílové 

koncentrace ještě vyšší. (van Rheenen P.F. et al., 2020) (Kennedy N.A. et al., 2019)  (El-Matary W. 

et al., 2019) (Wilson A. et al., 2021) 

1.4 Kombinace AZA a anti-TNF 

Konkomitantní podávání AZA při léčbě IFX vede k nižší tvorbě ATI 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) Přidaná hodnota AZA je udávána 

především v prvních 6 měsících kombinované léčby. (Colombel J.F. et al., 2010) (Van Assche G. et 

al., 2008) 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) (Jones J. et al., 2013) (Pariente B. et Laharie E., 2014) V případě 
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ztráty odpovědi na léčbu IFX (v monoterapii) z důvodu vytvoření ATI může opětovné nasazení 

imunosupresiva vést k obnovení odpovědi na léčbu doprovázené poklesem ATI. (Ben-Horin S. et 

al., 2013) V případě kombinované léčby AZA a IFX lze dle dostupných publikací považovat za 

dostatečný cut-off (u dospělých pacientů) koncentrace 6-TGN 125 pmol/8 x 108 erytrocytů. 

(Roblin X. et al., 2015) (Yarur A.J. et al., 2015)  

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

ATI i v případě terapie ADA. (Ungar B. et al., 2016) Z dlouhodobého hlediska však nebyl prokázán 

přidaný efekt AZA v kombinované terapii ADA oproti ADA monoterapii  (Reenaers C. et al., 2012) 

(Matsumoto T. et al., 2016) (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 lze pak konkomitantní AZA 

terapii zvážit. (van Rheenen P.F. et al., 2020)  
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2 HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Primární cíl: 

• Zmapovat možnosti optimalizace terapie u dětí s CD, u nichž konvenční terapie selhala 

nebo se jevila jako neefektivní ve vztahu k metabolismu 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 monoterapie, 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 

• 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 
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3 MATERIÁL A METODIKA 

3.1 Laboratorní metody 

3.1.1 Stanovení metabolitů thiopurinů v erytrocytech pacienta 

K laboratornímu stanovení metabolitů thiopurinů byla použita nesrážlivá krev pacienta. Po 

centrifugaci byly odstraněny leukocyty a plazma a erytrocyty dvakrát promyty. Po naředění 1:1 s 

vodou byly erytrocyty zmrazeny a takto uchovány.  

Další zpracování vzorků proběhlo dle protokolu Dervieux a Boulieu. (Dervieux T. et Boulieu R., 

1998) (Hawwa A.F. et al., 2009) (Dervieux T. et al., 2005) K hemolyzovaným erytrocytům byl 

přidán dithiotreitol, kyselina chloristá a voda. Směs byla promíchána a centrifugována. 

Supernatant byl posléze ohříván na 100 °C po dobu 60 minut, a následně přefiltrován. Při analýze 

bylo 20 µl filtrátu vstříknuto do separační kolony.  

K analýze bylo použito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) – přístroj Agilent 1100 

s detektorem vlnových délek Multi-Wavelength, kolona Atlantis T3 Waters. Jako mobilní fáze byla 

použita 0,1% kyselina mravenčí v acetonitrilu a 0,1% kyselina mravenčí v octanu amonném. 

Analyty byly detekovány při vlnových délkách 344 nm (6-TGN) a 302 nm (6-mMP).  

3.1.2 Stanovení sérových koncentrací IFX, ADA a protilátek proti těmto léčivům (ATI) 

Trough levels IFX byly stejně jako odpovídající ATI 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).  Podobně byly stanoveny též koncentrace 

ADA a odpovídajících ATI. Odběr krve byl proveden vždy před podáním dávky IFX/ADA. 

3.2 Soubory pacientů 

3.2.1 Soubor pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX 

Do studie bylo prospektivně 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. Pozorování u jednoho pacienta (odběr materiálu, sběr 

laboratorních a klinických dat) odpovídala intervalu podání infuze IFX (á 4-8 týdnů).  TPMT gen 

byl rutinně vyšetřován na přítomnost známých polymorfismů. Za susp. shuntery byli považováni 

ti, jejichž koncentrace 6-mMP v erytrocytech byla 11x vyšší než koncentrace 6-TGN. (Dubinsky 

M.C. et al., 2002)  

U 51 pacientů byla hodnocena navíc 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 
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skupiny anti-TNF (tzv. switch) či mimo ni (tzv. swap)) nebo nutnost chirurgického zákroku, IC 

resekce – z důvodu neefektivity terapie IFX.  

3.2.2 Soubor pacientů predikčního modelu thiopurinových metabolitů 

Pro účely retrospektivní studie byla použita pozorování od 88 pediatrických pacientů 

(dominantních homozygotů TPMT) 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. 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. Non-adherence byla 

v této studii definována jako nedetekovatelné koncentrace 6-TGN v erytrocytech a hodnoty 6-

mMP <240 pmol/8 x 108 erytrocytů.  

3.2.3 Soubor pacientů po IC resekci 

Do studie bylo prospektivně zařazeno celkem 18 pacientů s CD, kteří podstoupili IC resekci od 

ledna 2016 do dubna 2018 a po operaci užívali AZA. Nejpozději v 6 měsících je u těchto pacientů 

pravidelně prováděna kontrolní endoskopie ke zhodnocení efektu terapie. Za endoskopickou 

remisi byl považován nález, který byl hodnocen jako Rutgeertsovo skóre i0 nebo i1. (Rutgeerts P, 

1990) Koncentrace thiopurinových metabolitů (6-TGN a 6-mMP) byly stanoveny v době zařazení 

pacienta do studie (v době IC resekce) a následně v období pravidelné endoskopické kontroly.  

3.2.4 Soubor pacientů studie ADA vs. IFX 

Ze 100 pacientů, kteří nově zahájili terapii anti-TNF preparátem pro diagnózu CD mezi roky 2013-

2017 (prospektivní 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.  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. Relaps onemocnění 

byl definován jako nutnost intenzifikace anti-TNF terapie nebo její změna později než ve 14. týdnu 

terapie.  
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3.2.5 Soubor pacientů studie kožních nežádoucích účinků anti-TNF u dětí 

Do studie bylo vybráno 89 pacientů z prospektivní Motol PIBD cohort (viz 3.2.4). Záznam výskytu 

nežádoucích účinků, a to včetně kožních je standardní součástí ambulantní kontroly pacienta 

v Centru biologické léčby.  

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. Zhoršení (preexistujícího) 

atopického ekzému bylo hodnoceno jako možný nežádoucí účinek. 

3.3 Analýza dat 

Ve všech prezentovaných studiích byl k analýze dat použit statistický software R. V případě 

opakovaných měření bylo požito lineárního mix modelu a generalizovaného lineárního mix 

modelu (LMM a GLMM), pokud bylo opakovaných měření využito v případě ROC (receiver 

operating characteristic) analýzy, je plocha pod křivkou (AUC) vzhledem k opakovaným měřením 

uváděna jako její cross-validovaná forma (cvAUC). 

3.3.1 Analýza dat studie pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX  

Jako možné prediktory asociované s IFX a ATI koncentracemi byly pro analýzu LMM zvoleny 

koncentrace 6-TGN v erytrocytech, denní dávka AZA přepočtená na kilogram hmotnosti, 

koncentrace albuminu v séru, C-reaktivní protein (CRP), vážený Pediatrický index aktivity 

Crohnovy choroby (wPCDAI) – tedy klinické skóre, dávka IFX přepočtená na kilogram tělesné 

hmotnosti a 8 týdnů, pohlaví, věk a doba užívání IFX.  

Ke zhodnocení rizika LOR bylo použito analýzy přežití (survival analýza).  

3.3.2 Analýza dat predikčního modelu thiopurinových metabolitů 

Jako testované prediktory byly vybrány: střední objem erytrocytů (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 vybrány na základě modelu 

mnohočetné logistické regrese. Získaná data od pacientů byla rozdělena do dvou skupin – skupiny 

tréninkové a testovací. Pro konstrukci modelů byla použita metoda random forest. 
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3.3.3 Analýza dat studie pacientů po IC resekci 

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. 

3.3.4 Analýza dat studie ADA vs. IFX 

Vybrané proměnné zvolené pro konstrukci modelu (endoskopické skóre aktivity Crohnovy 

choroby (SES-CD), chování onemocnění, přítomnost perianálního onemocnění, směrodatná 

odchylka indexu tělesné hmotnosti (BMI) a věk pacienta v době zahájení terapie anti-TNF) byly 

testovány za použití Coxovy regrese. 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 survival analýzy. Proměnné, u nichž byl jejich prediktivní 

potenciál alespoň naznačen v jednorozměrných (univariate) analýzách (p <0,1), byly následně 

vybrány pro konstrukci modelu mnoharozměrné (multivariate) analýzy.  

3.3.5 Analýza dat studie kožních nežádoucích účinků 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 zvoleny: pohlaví, postižení horního GIT, penetrující a strikturující typ 

onemocnění, perianální choroba, kouření, směrodatná odchylka body mass indexu (BMI), věk 

zahájení anti-TNF terapie, typ anti-TNF, konkomitantní imunopatologie, protilátky proti 

Sacharomyces cervisiae (ASCA), protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (pANCA), rodinná i osobní 

anamnéza atopie či psoriázy a počet eosinofilů před podáním první dávky anti-TNF.  
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky studie dětských pacientů s CD na kombinované terapii AZA a IFX 

Do prospektivní studie bylo zařazeno 63 pacientů (18 % dívky, věk 6,7-18,8 let, 3 TPMT 

heterozygoté), k hodnocení byla použita data z 321 návštěv v ambulancích.  

4.1.1 Asociace 6-TGN a IFX a optimální 6-TGN cut-off v kombinované terapii 

Nebyla pozorována asociace mezi trough levels IFX a koncentracemi 6-TGN v erytrocytech 

(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. 

 Beta 95 % CI P 

↑ 6-TGN koncentrace (spojitá proměnná) 0,003 -0,002 0,008 0,29 

↓ ATI 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: IFX – infliximab, ATI  – protilátky proti anti-TNF, zde proti IFX, 6-TGN – 6-thioguanin, CI – konfidenční 

interval, p – hodnota pravděpodobnosti 

 

Asociace mezi IFX a koncentracemi 6-TGN byla pozorována jen v případě, že 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). Mezi ATI a 6-TGN nebyla pozorována žádná asociace, a to ani v případě testování 

proměnných jako kategorických.  

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) (survival; N=51; nedetekovatelné vs. detekovatelné; p=0,026) 

(obrázek 4.1).  
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Obrázek 4.1. Srovnání pacientů s detekovatelnými a nedetekovatelnými 6-TGN ve vztahu k riziku LOR. 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 byli 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 6 % pozorování byly pacientům předepisovány dávky AZA nižší než 1 mg/kg 

(poddávkování), v ostatních případech se non-adherence pacienta k terapii jeví jako možné 

vysvětlení (obrázek 4.2). (Pospisilova K. et al., 2021) 

 

Obrázek 4.2. Non-adherence k thiopurinové léčbě. Legenda: AZA – azathioprin 
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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 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. Predikční model neužívání AZA (úplné non-adherence k AZA 

terapii) nese atributy ještě slibnější než předchozí: AUC 0,94, sensitivita 0,82 a specificita 0,86.  

Výsledné modely jsou dostupné online na https://hradskyo.shinyapps.io/6TG_prediction/ a 

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“. (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 před IC resekcí vysazena. 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 4.3.  

 

Obrázek 4.3: Asociace nutnosti změny terapie s koncentrací 6-TGN v erytrocytech v době provedení IC resekce (A) 

a v době kontrolní endoskopie (B). Přestože graf na obrázku B naznačuje možný rozdíl v koncentraci 6-TGN mezi 

oběma skupinami, nebyla prokázána statistická signifikance (N=13, p=0,6). Červeně jsou vyznačeny hodnoty 

jednotlivých pacientů. Legenda: 6-TGN – 6-thioguanin, IC - ileocekální 

 

https://hradskyo.shinyapps.io/6TG_prediction/
https://hradskyo.shinyapps.io/Non_adherence/
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Dle ROC analýzy by se jako vhodná cut-off hodnota 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).  

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). Pro některé z dílčích subanalýz bylo vybráno na základě skóre náchylnosti 62 pacientů 

(31 léčených ADA a 31 léčených IFX). Pozitivní ATI byly v průběhu studie detekovány pouze ve 

skupině IFX (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 a prediktory relapsu 

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 (obrázek 4.4), 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 4.4: Rozdíl rizika relapsu v čase mezi pacienty léčenými ADA a IFX. Nebyl prokázán signifikantní rozdíl 

v době od zahájení terapie do relapsu mezi skupinami pacientů s CD léčených ADA a IFX (N=62, p=0,14). Na ose y 

uvedena proporce pacientů bez relapsu. Legenda: ADA – adalimumab (v obrázku modře), IFX – infliximab (v obrázku 

žlutě), p – hodnota pravděpodobnosti  
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Nebyl pozorován statisticky signifikantní rozdíl v (poměrovém) zastoupení pacientů, kteří 

primárně neodpověděli na terapii (tzv. non-respondeři), mezi oběma skupinami (ADA vs. IFX). Ani 

v tomto případě efekt imunomodulátoru (adjustace) výsledek nezměnil.  

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 4.2.   

 

Tabulka 4.2: Prediktory relapsu na terapii anti-TNF.  

 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 

4.4.2 Výskyt závažných nežádoucích účinků anti-TNF terapie  

Nebyl nalezen rozdíl ve výskytu vážných nežádoucích účinků 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.  

4.5 Výsledky studie kožních nežádoucích účinků 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 39 % byla v průběhu studie 

popsána kožní léze – nejčastěji (20 %) se jednalo o zhoršení nebo nový výskyt atopické 

dermatitidy, následované výskytem psoriatické léze (15 %). 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). Výsledek survival analýzy i 

rizika výskytu kožních komplikací ve skupinách ADA vs. IFX je zobrazen na obrázku 4.5 (p=0,037).  
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Obrázek 4.5: Srovnání pacientů léčených ADA a IFX ve vztahu k riziku výskytu kožních komplikací. Riziko výskytu 

(jakékoliv) kožní léze bylo ve skupině pacientů léčených IFX významně vyšší než u pacientů léčených ADA. Na ose y 

uvedena proporce pacientů bez relapsu. Legenda: ADA – adalimumab (v grafu modře), IFX – infliximab (v grafu žlutě), 

p – hodnota pravděpodobnosti 

 

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). 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). (Hradsky O. et al., 2021) 
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5 DISKUSE 

5.1 Využití monitorace thiopurinových metabolitů k optimalizaci kombinované léčby 

V posledních letech je v terapii CD u dětí léčených anti-TNF preparáty stále rozšířenější přístup 

využívající TDM anti-TNF – tedy optimalizace léčby na základě trough levels; především pak 

v případě podezření na nedostatečnou účinnost terapie (tzv. reaktivní přístup). (van Rheenen P.F. 

et al., 2020) Obdobný přístup v terapii thiopuriny není tolik rozšířen. 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 genotypu TMPT před zahájením léčby thiopuriny. (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 – doporučovány jsou 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, 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)  

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 základě dříve publikovaných dat bylo na 6-TGN 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 nebyla však prokázána signifikantní 

asociace s koncentracemi IFX. Pokud byl použit cut-off 230 pmol/8 × 108 erytrocytů, míra 

statistické signifikance mírně stoupla. Pomocí ROC analýzy jsme se pokusili 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) Jako vhodný 6-TGN cut-off byla navržena hodnota 278 pmol/8 × 

108 erytrocytů – tedy hodnota, která má blíže k hodnotě doporučované v případě AZA 

monoterapie než v případě kombinované léčby.  

Jak už bylo řečeno, naše studie byla první publikovanou prací zabývající se danou problematikou 

u dětí, navíc i v případě dospělých pacientů se opíráme pouze o data jedné průřezové studie. 
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(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. 

Zůstává však otázkou, zda by naším cílem neměla být spíše efektivita dané 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 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). Dle naší 

survival analýzy 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. Naše výsledky jsou tedy v souladu s dříve publikovaným zjištěním, že pacienti léčení 

IFX v monoterapii jsou náchylnější k dřívějšímu ukončení léčby než pacienti užívající současně 

imunomodulátor. (Grossi V. et al., 2015)  

5.2 Compliance pacientů na thiopurinové terapii, non-adherentní pacienti 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 AZA. Toto rutinní vyšetření cílí na mutované varianty, nepotvrdí přítomnost wild-

type variant, nemusíme tak za jeho pomoci 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, 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)  

V literatuře byla popsána prevalence non-adherence k thiopurinové léčbě u pediatrických 

pacientů s IBD až v 64 % (hodnoceno na základě stanovení koncentrací thiopurinových 

metabolitů). (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 ve 20 

% odběrů. 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, že ne 
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příliš časté zapomínání užití dávky thiopurinu se na výsledných koncentracích jeho metabolitů 

projeví pouze v omezené míře. Tento projev pak bude 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, dávku AZA na kombinované terapii průběžně 

nenavyšujeme, tak jak by odpovídalo přírůstku jejich hmotnosti. Proto byla část pacientů 

zařazena pod hlavičku „poddávkování“.  

Pravděpodobně jsme 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 úplné 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 (v naší studii 11 pozorování). Výsledné 

koncentrace 6-TGN, jsou u nich nižší, než bychom předpokládali na základě podávaných dávek 

AZA. Tito pacienti mohou profitovat z přidání alopurinolu do kombinace. (Rahhal R.M. et 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 nebylo stanovení metabolitů thiopurinů pro 

klinické použití 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) 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. (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. Oproti tomu v námi prezentovaném prediktivním modelu (resp. 

modelech) bylo k predikci koncentrace 6-TGN využito kombinace několika parametrů. 

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 
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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 nadřazeno využití 

prezentovaných modelů. Použití modelů nelze doporučit u pacientů s heterozygotním či 

recesivně homozygotním genotypem v genu pro TPMT, neboť neznáme jejich validitu v této 

situaci.  

5.3 Možnosti využití monitorace metabolitů thiopurinů v léčbě pacientů po IC resekci  

V případě pediatrické populace bývá IC resekce 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 IC oblasti a případně také pro pacienty refrakterní k léčbě anti-

TNF. U dětí (na rozdíl od některých dospělých pacientů) je doporučováno po operaci v 

imunosupresivní terapii CD pokračovat. (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. (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. (Hanauer S.B. et al., 2004) 

(Gjuladin-Hellon T. et al., 2019) (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 půl roku od provedené operace, přičemž nebyl prokázán rozdíl 

mezi skupinami pacientů léčenými anti-TNF před IC resekcí a anti-TNF naivními. 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 kvůli endoskopické rekurenci onemocnění u 72 % což se 
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zdá být o něco více, než bylo dříve publikováno, a to i ve srovnání s dospělými (47 %). (De Cruz P. 

et al., 2015) CD je však 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) Grafické znázornění našich výsledků naznačuje, že by za 

možný prediktor selhání terapie mohly být uvažovány hodnoty 6-TGN v době kontrolní 

endoskopie, výsledek však není statisticky signifikantní. Zda nedostatečnou signifikanci rozdílu 

způsobil relativně malý soubor pacientů, 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. Jistě však lze využít stanovení 

thiopurinových metabolitů i u těchto pacientů k monitoraci jejich adherence k terapii, ev. 

k úpravě terapie, zvláště pak pokud jsou pacienti léčeni pouze AZA. V takovém případě se pak 

lékaři při posuzování pacientových výsledků mohou opřít o doporučení vydaná pro monoterapii 

AZA/6-MP u neoperovaných pacientů (viz tabulka 1.1). (Ruemmelle FM, 2014) (van Rheenen P.F. 

et al., 2020) (Dubinsky M.C. et al., 2002) (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) (Hawwa A.F. et al., 2009) 

5.4 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 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) Mezi oběma preparáty 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)  
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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 (IFX 6 %, ADA 7 %) se v naší kohortě pacientů jevilo 

být nižší, než bylo dříve publikováno – u dospělých i dětských pacientů. (Hyams J. et al., 2007) 

(Hyams J.S. et al., 2012) (Gomollón F. et al., 2017) Nepředpokládáme, že by byl v naší skupině 

pacientů výskyt non-responderů výrazněji podhodnocen. Je velmi nepravděpodobné, že by se 

navzdory nelepšení klinického stavu v terapii dále pokračovalo.  

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, že i pro 

pediatrickou populaci lze ADA a IFX stran efektivity terapie i bezpečnosti považovat za 

srovnatelné. (Bronský J. et al., 2017) (van Rheenen P.F. et al., 2020) 

Kožní komplikace patří mezi nejčastější nežádoucí účinky 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 komplikací 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) 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 toto důvodem přerušení 

léčby, (Cleynen I. et al., 2016) a to pravděpodobně i vzhledem k časté rekurenci komplikací 

v případě switche. (Fréling E. et al., 2015) Přesto by se dalo považovat za opodstatněné, pokud 
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by při volbě preparátu u anti-TNF naivního pacienta s rodinnou anamnézou atopie byl ADA 

preferován na úkor IFX.  
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6 ZÁVĚRY 

Protektivní působení AZA ve vztahu k riziku ztráty odpovědi na léčbu IFX se zdá být, 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-adherence 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. Klasické laboratorní stanovení 

thiopurinových metabolitů HPLC metodou by však vždy mělo být tomuto způsobu nadřazeno. 

Navíc lze touto metodou odhalit i tzv. shuntery, kteří by mohli, v případě nedostatečné efektivity 

terapie, profitovat z přidání alopurinolu do terapie.   

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 tedy podporují nejen 

naši původní hypotézu, ale též evropská (a česká) doporučení, která se zakládají na výsledcích 

studií zahrnujících dospělé pacienty. Pouze v případě anti-TNF naivních pacientů s výskytem 

atopie v rodině se vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku atopické dermatitidy jeví upřednostnění 

ADA před IFX jako opodstatněné. 
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